Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
5. december

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prehodil je vso jórdansko
pokrajino in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje
grehov, kakor je pisano v knjigi
govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni in
vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno in
razkopana pota naj bodo gladka.
In vse človeštvo bo videlo
Božje odrešenje.«
(Lk 3,3–6)

2. ADVENTNA NEDELJA
Druga svečka na
adventnem vencu nas
opominja, da je sicer
še nekaj časa, da
pripravimo Gospodu
pot do našega srca, a
hkrati se moramo podvizati, če želimo
to narediti korenito in z namenom, da
lahko pri nas tudi ostane. Vabi nas, da
smo tudi mi, kakor Janez Krstnik,
pričevalci v današnjem svetu. Kakor
pri njem obleka, lahko tudi pri nas že
zunanji vtis pove veliko. Naj nas ljudje
prepoznajo po »živi ljubezni«, ki v nas
raste in prehaja tudi na druge.

PRIPRAVITE GOSPODU POT
Apostol Pavel v drugem berilu govori o
Bogu, ki je v srcih vernikov pričel dobro
delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi
dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: če
bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki
razumnosti in spoznanju. Če hočemo
napredovati in rasti, moramo sodelovati z
Božjo milostjo. Vsebina božičnih praznikov,
na katere nas adventni čas pripravlja, je
dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k človeku in
da smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji,
veliki obdarovanci.
Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom
skozi skrivnosti njegovega rojstva, skritega
življenja in javnega delovanja, njegovega
trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi
očmi se obnavlja drama odrešenja, da bi ob
doživljanju vsega tega rasli in zoreli. Bog je
dobro delo v nas začel – seme je vrženo v
njive naših src. Od nas je odvisno, kakšen

sad bo obrodilo. Pri svojem obdelovanju
srca se imamo kaj kmalu za zrele in
izoblikovane ljudi. Resnica pa je, da nismo
uresničeni niti kot ljudje, še manj pa kot
kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je dar,
obenem pa tudi naloga. Je kakor prazen list
papirja, ki ga dobijo učenci, ko pišejo šolsko
nalogo. Nanj moramo s svojimi deli
»napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa
nam je odmeril Božji Učitelj, ne vemo, kdaj
bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene,
poprava ne bo več možna.
Današnji evangelij pa nam predstavlja
Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika,
ki je nosil spokorno obleko iz kamelje dlake,
imel pa je tudi srce spokornika. Ko so prišli k
njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je,
je povedal: »Nisem tisti, za katerega me
imate. Nisem Jezus, Odrešenik, Mesija … On
mora rasti, jaz pa se manjšati.«
Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz
dneva v dan vedno bolj prežemati, rasti. Jaz
pa se moram ob tem manjšati: kar
spoznavam v sebi slabega, senčnega,
praznega, mora izginjati, da bo vedno več
prostora za to, kar je Božje.

MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1.
petek pred mašo; 1. soboto po maši.
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred
prazniki, priložnostno po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej.
Prijava med tednom v župnišču, priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA:
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18.
ure. Redno po svetih mašah.
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi.
TRR Župnija: SI56040010047546188
TRR Karitas: SI56048350002915004

Po: S. Čuk, Misli srca

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 9.00;
delavniki (razen srede): april-oktober
18.00; november-marec 17.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek
pol ure pred mašo;
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred
mašo, pred prazniki, priložnostno
po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava
med tednom v župnišču Polzela,
priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču
na Polzeli.
TRR Župnija: SI56040010047460537
TRR Karitas: SI56040000276302695

ŽUPNIJA SV. MARJETE
Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon ključarja:
041 731 709
tel. administratorke: 031 559 635
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30;
delavniki (razen srede): april-oktober
19.00; november-marec 18.00;
ob sredah 08.00.

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA
Andraž nad Polzelo 153,
3313 Polzela
mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346
telefon ključarja:
031 604 304
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela.
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.

5.12.

NEDELJA

* 2. ADVENTNA NEDELJA * Saba (Sava), opat

1

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za

6.12.

PONEDELJEK

7.12.

TOREK

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona SATLERJA (obl.) in + LESKOVŠEKOVE
zdravje v čast Lurški Mariji
+ Antona (obl.) in Marijo ŽELEZNIK
+ Ano RIBIČ
+ Marijo, starše in sestre HRIBERNIK

* Nikolaj (Miklavž), škof
POLZELA 18.00 … za + Jožefo NABERŠNIK (obl.) in Martina TAJNŠKA (obl.)
* Ambrozij (Ambrož), škof, c. u. * Boecij, ap. Š.

ANDRAŽ 17.00 … za + Franca KOPRA (obl.)
POLZELA 18.00 … za + Marijo (obl.) in Martina STEINER
ter Majdo in Vinkota ZAPUŠEK
8.12.

SREDA
POLZELA
POLZELA

9.12.

* Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij, muč.
8.00 … na čast svetemu Jožefu
… v zahvalo za božji blagoslov in varstvo
18.00 … po osebnem namenu

ČETRTEK
POLZELA 18.00

10.12.

* Peter Fourier, red. ustanovitelje * Valerija, mučenka
… za + Frančiško DRINJAK (obl.)
… za + Stanislava ROMIHA (obl.)

PETEK

* Loretska Mati Božja * Evlalija, dev., mučenka
… za + Ivano in Antona OGRAJENŠKA, Srečka BRINOVŠKA
ter + iz rodbine GERMOVŠEK in SREDENŠEK
… za + Ano SKAZA (30. dan)
18.00 … za + Darjo ČATER (30. dan)
… za + Mirana BLAGOTINŠKA in starše

ANDRAŽ 17.00
POLZELA
11.12.

SOBOTA
POLZELA 12.00
POLZELA 18.00

12.12.

* Damaz I., papež * Sabin, škof * Danijel Stilit, samotar
… v zahvalo za 50 let skupnega življenja
Zdenke in Daniela SATLERJA
… za + Franca ŠPILERJA in Vero ŠPILER
… za + Vinka MOHORKA (30. dan)

NEDELJA

* 2. ADVENTNA NEDELJA * Devica Marija iz Guadalupe
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Alojzijo DREV (obl.) in dva Maksa DREVA
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK
… za + Vinkota MELANŠKA (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Marijo in Maksa GERŠAK
… za + Alojza SATLERJA in vse JAJČNIKOVE

OBVESTILA - VABILA

Zaradi trenutne situacije z epidemijo
svete maše na Miklavževo nedeljo na
Vimperku ne bo.
V nedeljo, 12. decembra, bosta ob 9. uri v
Andražu in ob 10.30 uri na Polzeli
družinski sv. maši, pri katerih bodo
sodelovali veroučenci.
V ponedeljek, 13. decembra, ob 19. uri, bo
srečanje članov ŽPS Polzela.
MIKLAVŽEVANJE

To nedeljo, 5. decembra, bo Miklavž
obiskal otroke v župnijah Andraž in
Polzela. Predvideno miklavževanje
sicer odpade, boste pa lahko v
prevzeli darila, ki jih je Miklavž
namenil otrokom: v Andražu od 16.
ure dalje, ob uri, ki je bila prijavljenim
sporočena po SMS sporočilu, na
Polzeli pa od 16. do 19. ure.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jevšnik, Dobrič 62, KranjcRebernik, Dobrič 55, Drobež, Dobrič 67;
Polzela: Polzela II.
KOLEDOVANJE 2022

Veroučenci vabljeni k sodelovanju v
koledniški akciji 8. januarja 2022.
Posvetujte se s starši in se čim prej
prijavite svojim katehistinjam.

PSMM 2021 SLOVENIJA

DECEMBER: Kateheti.
Molímo za katehete, ki so
poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, naj
pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s
pogumom in ustvarjalnostjo.
»Bodite kateheti, ne zgolj delajte kot
kateheti, saj to nikomur ne koristi.« Jaz
delam kot katehet, ker mi je všeč poučevanje.
Toda če dejansko nisi katehet, to nikomur ne
koristi. Katehet je poklican. Biti katehet je
poklicanost in ne delati kot katehet. Pazite
dobro, nisem rekel delaj kot katehet, ampak
bodi, saj vključuje življenje. Na srečanje z
Jezusom se vodi z besedami in z življenjem, s
pričevanjem. (papež Frančišek)
BREZMADEŽNA

V sredo, 8. decembra, je praznik
brezmadežnega spočetja Device
Marije. Božja Mati, spočeta brez
madeža izvirnega greha, je za
človeštvo ideal in vzor, hkrati pa
tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu.
Praznik spominja na Marijino edinstveno
mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem
zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za
svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
NAROČNINE 2022

Ognjišče (v cerkvi)
Ognjišče (po pošti)
Družina (v dec. in jan.)
Družina (po januarju)
Misijonska obzorja
Mavrica
Beseda med nami
Božje okolje
Cerkveni glasbenik
Magnificat
Najst
Cerkev danes

35,00
36,50
130,00
140,00
9.00
44,90
23,70
29,70
35,70
59,40
29,40
35,70

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

