
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 
 

V svojo lastnino je prišel in  
njegovi ga niso sprejeli.  
Vsem pa, kateri so ga  
sprejeli, je dal pravico,  
da postanejo Božji otroci; 
njim, ki vanj verujejo,  
ki se niso rodili iz krvi,  
ne iz poželenja mesa,  
ne iz volje moža,  
ampak iz Boga.  
In Beseda se je učlovečila 
in se je naselila med nami;  
in videli smo njeno slavo,  
slavo kakor edinorojenega  
od Očeta:  
polno milosti in resnice. 
 
 

( Jn 1, 11-14) 

Gospod, kakor modrim z Vzhoda, 
daj tudi vsem nam  

potrebnih moči,  
da te bomo  

oznanjali in 
ti vsak dan  

vračali v dar,  
kar nenehno  

prejemamo  

iz tvojih rok.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnogi so vam v teh dneh stisnili roko 
in izrekli prijazno voščilo; morda med 
njimi tudi kak takšen, za katerega ste 
mislili, da z vami nikoli več ne bo spre-
govoril niti besede.  
 

Ko se med ljudmi po daljši tišini spet 
vzpostavi pretrgani stik, se zgodi 
nekaj, kar je podobno novemu stvar-
jenju, ki ga srečamo v poročilu o 
stvarjenju sveta. Molčati in drugemu 
ne privoščiti besede – to je začetek 
smrti, to je konec življenja in občest-
va. Toda s prvo besedo, četudi le s 
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kratkim »da« ali »ne«, se spet začenja 
življenje in se prižge luč upanja. 
 

V preteklih tednih ste si morda belili 
glavo z vprašanjem, kaj naj drugim 
podarite. Ali je še kakšno večje in 
lepše darilo kot spraviti se s sočlove-
kom, spet začeti govoriti, prekiniti 
tihe tedne, mesece ali celo leta, izsto-
piti iz nemega bivanja drug ob dru-
gem? To je kakor novo stvarjenje v 
tem svetu, v katerem je toliko smrto-
nosnega molka in bolečega odrekanja 
besede. 
 

Novo leto bo toliko zares novo in 
mlado, če bomo sami vanj vnesli 
novost, če bomo znali in hoteli v 
naših medsebojnih odnosih vedno 
znova začenjati. V tem je skrivnost 
sreče, ki smo si jo zaželeli. Mnogi so 
pri iskanju sreče podobni tistemu, 
ki išče očala, pa jih ima na nosu. 
Kako malo je potrebno za srečo!  
 

Sveti Janez pravi, da je Bog Beseda, 
stvariteljska Beseda. Po  njej je bilo 
vse ustvarjeno. V njej je življenje in 
luč, ki sveti v temi. Ta Beseda je v 
Jezusu Kristusu za  nas postala člo-
vek. Kakor da nam je Bog za božič 
spregovoril svojo najlepšo in naj-
globljo Besedo. Nikoli je ne bo »vzel 
nazaj« in »preklical«, saj je postala 
človek iz mesa in krvi. In ta Beseda, 
namenjen vsakemu človeku, se glasi: 
»Bog te pozna, sprejema in ljubi, če 
se mu le hočeš odpreti.« 
 

Po: TV Slovenija – Ozare, 1997 
 
 

 
 
 

 

O mnogih stvareh se lahko  
pogovarjam samo z Bogom. 
 

(Johann Wolfgang Goethe) 

 

 

  BOG V NAŠIH MOKASINIH  
 

 

V Jezusu se nam je Bog 
osebno približal. Postal 
je eden izmed nas. Če že-

liš zares razumeti ljudi, moraš iti 
mednje. Moraš videti, kar oni vidijo, 
in slišati, kar oni slišijo, živeti, kar oni 
živijo. Bog se nam je približal tam, 
kjer smo. Privzel je našo človeško 
naravo. Indijanski pregovor pravi: 
»Ne govori mi, če prej nisi tri leta 
hodil v mojih mokasinih.« Bog je 
nosil naše »mokasine«, naše človeško 
telo triintrideset let! Zato nas popol-
noma razume. 
 

»Boga ni nikoli nihče videl; edinoro-
jeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, 
nam je razložil« (Jn 1,18). Kar vemo 
o Bogu, vemo, ker nam je to povedal 
učlovečeni Božji Sin. Ni nam potreb-
no zanikati človeške narave, da bi 
spoznali Boga. Pokazal nam je, da 
se mora naša vera »utelesiti« v vsak-
danjem življenju. Daje nam tudi moč, 
da vero živimo: »Tistim pa, ki so jo 
sprejeli, je dala moč, da postanejo 
Boži otroci« (Jn 1,12). 
 

Bog se je učlovečil kot otrok, majh-
nega otroka se ne bojimo, ampak 
vzbuja našo ljubečo naklonjenost. 
»Bog je postal človeški otrok, da bi 
mi mogli postati Božji otroci,« je 
zapisala sveta Edith Stein. Jezus je 
postal naš brat. Prišel je, da bi nam 
razodel naše dostojanstvo Božjih ot-
rok in vzvišenost naše poklicanosti. 
 

B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
 

 
 

 
 

 

Ničesar ne imejmo za nemogoče:  
Bog zmore vse!    (b. Charles de Foucauld) 
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NEDELJA * 4. 1. 2015  * 2. PO BOŽIČU * Angela Filinjska, redovnica           B 
 

PRVA 

 

 

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
POLZELA 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Antona TOMINŠKA (obl.) 
… za + Antona Zvonka FLORJANCA 
… za + starše DUCMAN in vse sorodnike 
… za + Marjana VENEKA (pred pogrebom)         * J.R., J.B., J.K. 
 

PONEDELJEK * 5. 1. 2015  * Janez Nepomuk Neumann, škof * Emilijana 
 

 

POLZELA   7.00 
 

 

… za + Marijo CIZEJ roj. MEŠIČ 
… za + Ludvika REGORŠKA (1. obl.)        * maš.: Jože R., Jože K. 
 

TOREK * 6. 1. 2015  * GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper, Miha, Boltežar       BB 
 

 
 

POLZELA 15.30 
ANDRAŽ 16.30 

 
POLZELA 17.30 

 

 

… za + Ivana BLATNIKA (pogrebna) 
… za + Ivana GLUŠIČA (obl.), Jožeta, Terezijo 
… za + Ano MAJHENIČ                         * maš.: Jože R., Jože K 
… za + Maksimiljana PODKORITNIKA  
 

SREDA * 7. 1. 2015  * Rajmund Penjaforski, duh. * Valentin (Zdravko), škof     
 

 

POLZELA   7.00 
 

… za + Avgusta in Frančiško ter ostale JUŽNOVE 
 

ČETRTEK * 8. 1. 2015  * Severin Noriški, opat * Erhard, škof   
 

 
 

POLZELA 16.30 
POLZELA 17.00 

 

 

… adoracija pred izpostavljenim Najsvetejšim 
… za + Marijo ANDREJC in ROJŠEKOVE 
… za + Boštjana CAJHNA                                                     * maš.: Jože B., Jože K. 

    po maši molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 9. 1. 2015  * Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini                
 

 
 

POLZELA 17.00 
 
… za + Albina TERČAKA 
    po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim  

 

SOBOTA * 10. 1. 2015  * Gregor Niški, škof, c.u. * Agaton, pp. * Viljem  
 

 
 

POLZELA 17.00 … za + Bruna JUGA 
… za + Katarino MEZNARIČ (8.dan)       * maš.: * Jože R., Jože K. 
 

NEDELJA * 11. 1. 2015  * JEZUSOV KRST * Pavlin Oglejski, škof                B 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
POLZELA 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Srečka in Jožico PIŽORN 
… za + Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR 
… za + Antona (obl.) in Ano SREBOČAN 
… za + Marjana VENEKA (8. dan)         * Jože R., Jože B., Lovro S. 

  04.  01.  –  11.  01.       

Vera ni luč, ki prežene vsako našo temo, ampak je svetlika, ki 
vodi naše korake ponoči, in to zadostuje za pot.    (pp. Frančišek) 



 

 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ta teden bodo spet redna srečanja 
vseh skupin veroučencev.   
 
 

 

V torek, 6. januarja je praznik Gospo-
dovega razglašenja. Blagoslov vode. 
 

 

 

Ko pa so zagledali 
zvezdo, so se silno 

razveselili.  
Stopili so v hišo in 

zagledali dete z Marijo, 
njegovo materjo, in so padli predenj 
in ga počastili;  
in odprli so svoje zaklade  
in mu darovali zlata,  

kadila in mire. (Mt 2,10–11)  
 
 

 

V torek, 6. januarja, po sv. maši bo na 
Polzeli sestanek župnijske Karitas! 
 
 

 

V četrtek, 8. januarja ob 18. uri bo 
srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

   KONCERT  
 

 

V župnijski cerkvi na Polzeli bo v ne-
deljo, 11. januarja ob 16. uri koncert 
polzelskih zborov in glasbenih sku-
pin z gosti iz Andraža. Sodelovali 
bodo tudi koledniki. Lepo vabljeni! 
Vstop prost.  

 
 

 

Hvala vsem kolednikom, ki so tudi ob 
letošnjih praznikih ponesli blagoslov 
po domovih obeh župnij. Hvala vsem 
darovalcem, ki ste ob tej priložnosti 
prispevali za misijone. 
 
 

SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Ožir, Andraž 92; Prungl, And-
raž 93; Sitar, Andraž 88/a. Polzela: 
Podvin pri Polzeli. 

 

 IZ STATISTIKE 2014 - KRSTI: 
 

 

 
 

32 - skupno število krščenih 
17 - dečkov 
15 - deklic 
25 - iz župnije Polzela 

12 – Polzela (0,497); 1 – Breg (0,104); 
  9 – Ločica (1,065);    2 – Založe (0,481); 
  1 – Podvin (0,365);  0 – Orova vas 

10 - zakonski              (31,25%) 
20 - izvenzak. skupn.  (62,50%) 
1 - nezakonski              (3,14%) 
1 - civilnozakonski      (3,14%) 

16 - prvorojencev.; 15 - drugor.; 1 - tretje. 

52,2 - najstarejši očka (ob r. otroka) 
41,9 - najstarejša mamica (ob r. o.) 
24,5 - najmlajši očka (ob r. otroka) 
21,2 - najmlajša mamica (ob r. o.) 
3,9 - najmlajši fant (mes. ob krstu) 
3,5 - najmlajša deklica (m. ob krstu)  
1,9 - najstarejši fant (let ob krstu) 
6,1 - najstarejša deklica (let ob kr.) 
6,6 - povprečje dečki (mes. ob kr.) 

13,9 - povprečje deklice (m. ob kr.) 
 

imena: 2x - Urban, 1x - Ajda, Aleks, Aljaž, 
Ananti, Aneja, Bernard, Eva, Filip, Grega, 
Inja, Jošt, Julija,  Katarina, Kris, Levis, Liza, 
Maj, Maša, Naia, Nuša, Oskar, Pika, Sofija, 
Taj, Tara, Theo, Tin, Ula, Vid, Žan 
 

5 - skupno število krščenih 
2 - dečkov 
3 - deklic 
5 - iz župnije Sv. Andraž 

3 - Andraž (0,369);  2 - Dobrič (0,995) 
1 - zakonski          (20,00%) 
4 - izvenzakon.skupn. (80,00%) 
0 - civilnozakonski     (0,0%) 

47,1 - najstarejši očka (ob r. otroka) 
39,1 - najstarejša mamica (ob r. o.) 
26,9 - najmlajši očka (ob r. otroka) 
23,3 - najmlajša mamica (ob r. o.) 
5,5 - najmlajši fant (mes. ob krstu) 
3,0 - najmlajša deklica (m. ob krs.)  
5,5 - najstarejši fantek (mesecev) 
4,6 - najstarejša deklica (mesecev) 
4,6 - povprečje oboji (mes. ob krt.) 

 

imena: 1x - Inaja, Julija, Oskar, Erazem, 
                 Jasna 
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