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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po treh dneh so ga našli v
templju. Tam je sedèl med učitelji,
jih poslušal in vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli
nad njegovo razumnostjo in
njegovimi odgovori. Ko sta ga
zagledala, sta bila presenečena in
njegova mati mu je rekla: »Otrok,
zakaj si nama tako stóril? Tvoj
oče in jaz sva te žalostna iskala.«
Dejal jima je: »Kako da sta me
iskala? Mar nista vedela, da
moram biti v tem, kar je mojega
Očeta?«
(Lk 3,3–6)
NEDELJA SVETE DRUŽINE
»Nato se je vrnil z
njima in prišel v
Nazaret ter jima je
bil pokoren. In
njegova mati je vse,
kar se je zgodilo,
shranila v svojem
srcu. Jezus pa je
napredoval v modrosti, rasti in milosti
pri Bogu in pri ljudeh. (Lk 2,51–52)
Samo krščanski starši lahko s svojim
pričevanjem tudi danes dajejo zgled
takšne družine, kakršno si je zamislil
Bog, tako da bi se vsi otroci lahko
čutili ljubljene in bi napredovali v
rasti in milosti.

STRAH IN SKRB ZA OTROKA
Odnos med starši in otroki ni vedno
zaznamovan le s harmonijo. Obstajajo tudi
konflikti in pogosto prihaja do
nerazumevanja na obeh straneh.
O takšnem konfliktu med starši in
dvanajstletnim
fantičem
Jezusom
pripoveduje tudi evangelist Luka. Marija in
Jožef nista razumela svojega sina. Doživljala
sta bolečino in strah zanj. To nam kaže že
Marijino vprašanje, kako jima je lahko
prizadejal tolikšno bolečino.
Jezus imenuje Boga za svojega očeta. Njemu
pripada, ne svojim staršem. Starši ne
razumejo, kaj hoče s tem povedati. To ju boli.
Marija ne skriva te bolečine. Dobro je, kadar
starši otrokom povedo o svoji bolečini, ki jo
doživljajo v odnosu do njih. Toda Marija
svojemu otroku ne očita in ne nalaga mu
nikakršnih občutkov krivde. Le pove mu, kaj
je njegovo vedenje povzročilo v njej. Otroku
pokaže, kako je staršema, ki sta ga tri dni

iskala polna strahu in bolečine.
Luka ne sprosti napetosti, ki je nastala zaradi
nerazumevanja Jezusovega vedenja med
njim in njegovimi starši. Starši izrazijo svoje
lastno nerazumevanje. Toda ne odzovejo se
tako, da bi pri sinu iskali vso krivdo. Potrudijo
se, da bi dojeli njegovo nerazumljivo vedenje.
Marija pokaže odziv, ki je tudi za današnje
starše lahko izziv, kadar se jim lastni otrok
zazdi tuj in ne razumejo njegovega vedenja. O
Mariji je rečeno: »Njegova mati je vse, kar se
je zgodilo, shranila v svojem srcu« (Lk 2,51).
Ni razumela njegovega vedenja in njegovih
besed, je pa poskusila razmišljati, poskusila je
priti do dna Jezusovim besedam in
njegovemu vedenju ter jih razumeti.
Ta evangeljski odlomek na vprašanje 'Kdo
sem?' odgovarja: Nismo le sinovi in hčere
svojih staršev. Za očeta in mater imamo Boga.
Smo tudi Božji otroci. To nas dela notranje
neodvisne od naših staršev in nam omogoča,
da gremo po poti, ki smo jo po svoji vesti
prepoznali kot pravilno.
Po: S. Čuk, Misli srca

Pot do uspeha je hoja po lestvi s klini:
po njej pač ne moreš iti z rokami v žepih.
(ameriški pregovor)

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.

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
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/

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

26.12.

NEDELJA

27.12.

PONEDELJEK

* NEDELJA SVETE DRUŽINE * Štefan, mučenec
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana MAVERJA
… za + Andreja in Cilko KOREN, Marjano in Rudolfa CEVZARJA
… za + Milana REBERNIKA in starše
POLZELA 10.30 … za + Majdo MOŽINA
… za + Ivana in Marijo CVENK
… za + Minko in Ladka KOŠCA, Janka KOTNIKA in
Stanka PODBREGARJA
ANDRAŽ

9.00

POLZELA 15.30
POLZELA 18.00

28.12.

TOREK

* Janez, apostol, evangelist
… za + Jožefo SITAR
… za + Vinka SITARJA in + stare starše
… za + Marijo VELEPIČ (pogrebna)
… za + starše, Zvonija, Franca MELANŠEK in Slavko ŠPRAH
… za + Antona CIZEJA in Marijo,
Jožeta ZBIČAJNIKA in vse ZBIČAJNIKOVE

* Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski, škof

ANDRAŽ 17.00 … za + Franca KOPRA (30. dan)
POLZELA 18.00 … za srečno zadnjo uro
29.12.

SREDA

30.12.

ČETRTEK

* Tomaž Becket, šk., * David, kralj
POLZELA 8.00 … za + Terezijo MEŠIČ
POLZELA 18.00

31.12.

PETEK
ANDRAŽ 16.00
POLZELA 18.00

1.1.

SOBOTA
ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30

2.1.

* Feliks I., papež * Janez Boccardo
… za + Herberta VASLETA

* Silvester (Silvo), papež * Melanija M. in Pinijan
… za + Marijo BRŠEK
… za + Marijo CIZEJ (obl.) in Stanka
… za + Silvo in Slavka HOFMAN,
vse HOFMANOVE in LUKOVE
* MARIJA, SVETA BOŽJA MATI * Novo leto * Dan miru
… za + Angelo DUŠIČ
… za + Marijo BIZJAK in Vojkota

NEDELJA

* 2. PO BOŽIČU * Bazilij Veliki * Gregor Nacianški
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Silvo TRATNIK, Venčeslava, starše
in Rozalijo TRATNIK
… za + Štefana in Heleno BORNŠEK
ter Marijo in Ivana (Janeza) JELENA
POLZELA 10.30 … za + Andrejo OGRIS

Kako pomemben trenutek je prehod v novo leto: za vsakega človeka, da se zave
vrednosti svojega kratkega življenja. Dragocen za vsakega vernega kristjana, da
ne pozabi, kako je kratkotrajno življenje cena za večnost
(bl. Anton Martin Slomšek)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. decembra, na god sv.
Štefana, bo pri vseh sv. mašah blagoslov
vode in soli.
V ponedeljek, 27. decembra, na god sv.
Janeza, bo pri jutranji sv. maši v
Andražu in pri večerni na Polzeli
blagoslov vina.
V petek, 31. decembra, bosta večerni
sv. maši - ob 16. uri v Andražu in ob 18.
uri na Polzeli - darovani tudi v zahvalo
za leto 2021.
Na novega leta dan, v soboto, 1.
januarja, bosta sv. maši ob 9. uri v
Andražu in ob 10.30 uri na Polzeli.
KOLEDOVANJE 2022

Veroučenci vabljeni k sodelovanju v
koledniški akciji 8. januarja 2022.
Prijavite se svojim katehistinjam.
Prijavite se tudi tisti, ki želite na
novo sprejeti kolednike.
SEDEŽNINA 2022

Prispevke lahko oddate v času sv. maš v
zakristiji ali po dogovoru v župnijski
pisarni. Bog povrni!

Hvala ti, Gospod,
da si postal človek!
Da si v sebi uničil
boleče nasprotje
med nebom in
zemljo, med
sedanjim in
prihodnjim časom.
Da si dal tej naši
zemlji neskončno privlačnost
in našemu času radostno polnost.
Da smemo brez pridržka
ljubiti ta svet in ta čas.
Hvala ti, Gospod,
da je v tvojem človeškem telesu
– polnem milosti in resnice –
zasijalo Božje veličastvo.
Da smo v tvojem človeškem pogledu
spoznali Božje usmiljenje.
Da se je v tvojem sproščenem nasmehu
razodevala Očetova milina.
Da si nam s svojim človeškim srcem
dal čutiti,
kakšna je toplina in prisrčnost ljubezni,
s katero nas ljubi naš Oče.
Hvala ti, Gospod, da si postal človek.
(kardinal Franc Rode)

BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOVI

Vsi, ki bi želeli, da vas v času do 2.
februarja obišče duhovnik in blagoslovi
jaslice, dom in družino, sporočite v
župnišče ali v času sv. maš v zakristijo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Pižorn, Andraž nad Polzelo 91,
Ograjenšek, Andraž nad Polzelo 87,
Majhenič, Andraž nad Polzelo 66;
Polzela: Polzela II.

19.3.2021 do 26.6.2022

leto družine

Blagoslovljeno
leto 2022!

