
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In ko sta bila velika  
duhovnika Ana in Kajfa,  
je Bog govoril v puščavi  
Janezu, Zaharijevemu sinu.  
In prehodil je vso  
jordansko pokrajino  
in oznanjal krst pokore  
za odpuščenje grehov. 
 

(Lk 3, 2-3) 

Želimo spoznavati tvoje naročilo  
in deliti svoje ime z brati. 

Ne bomo več zahtevali izobilja, 
zadovoljni bomo s tem, kar imamo. 

Vse prihaja iz tvoje roke, 
tvoja darežljivost je brezmejna. 

Četudi kdaj odmakneš svojo dlan, 
nikoli ne odtegneš blagoslova. 

Omahljivi smo v zaupanju 
in vztrajni v nenehnih prošnjah. 

Sprejemaš nas z vsemi slabostmi, 
nevredne, da bi se ti približali. 

... Prihajamo ..,  
dokler ne pošlješ  

Svetega Duha, 
da se prerodimo  

v njegovih 
 studencih, 
v slapovih  

Božje milosti.  

 

Berta Golob 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Današnji evangelij poudarja, naj ljudje 
ne obupajo, saj da jim Bog daje še eno 
možnost, da se spreobrnejo. Samo v 
zgodovini Izraela so se ljudje veliko-
krat oddaljili od Boga. Bog se jim je 
kljub temu stalno bližal, kakor opisuje 
prerok Baruh v prvem berilu. V evan-
geliju pa jim naroča, naj pripravijo 
pot, ker bi se jim rad približal in jim 
podaril odrešenje. Bog nje in nas vabi: 
»Pripravite Gospodovo pot!« (Lk 3,4). 
Gospod je po svojem glasniku Janezu 
Krstniku govoril v puščavi. Puščava 
je kraj samote in vanj se umaknejo 
ljudje, da bi se srečali z Bogom. Tudi 
kdor bi rad sredi decembrskega hi-
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tenja imel nekaj časa zase, se mora 
umakniti v »puščavo« molitve. Tam 
se bo lahko umiril in gojil svoj odnos 
z Bogom. Povabimo k temu srečanju 
še našega zakonskega tovariša, otroke 
ali koga drugega. Zavestno si sredi 
napetosti decembrskih dni poiščimo 
pet minut časa zase, za naše najbližje 
in za Boga. Gospod je po Janezu Krst-
niku spregovoril v točno določenem 
zgodovinskem okolju, »v petnajstem 
letu vladanja cesarja Tiberija, ko je 
bil Poncij Pilat upravitelj Judeje …«. 
Bog prinaša odrešenje v konkretno 
okolje. Zato prinaša odrešenje tudi 
v naše konkretne razmere in naš čas. 
Obdobje pred božičem in novim letom 
je dokaj napeto. Hitimo, ker moramo 
postoriti veliko stvari: pospraviti, po-
skrbeti za darila in obiskati prireditve 
… Zlahka se zgodi, da zaradi te naglice 
in tekanja postanemo živčni. Odnosi 
v družinah in drugih okoljih hitro 
postanejo napeti in drug drugemu 
očitamo, da je veliko dela in smo za 
vse sami. In adventni čas, ki naj bi bil 
predvsem čas lepega pričakovanja 
božiča, se lahko spremeni v nervozno 
in živčno tekanje. Zato v letošnjem 
adventu po molitvi poživimo zavest, 
da Jezus prihaja k nam, da prihaja v 
naše napete ali celo zapletene družin-
ske odnose, da prihaja v našo naglico, 
našo nemoč, v našo slabost ... 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 
 

 
 
 
 

V četrtek, 10. decembra, od 18. do 21. 
ure bo v veliki dvorani Doma sv. Jožefa 
v Celju srečanje družin. Predstavljeno 
bo letošnje svetovno srečanje družin 
v Filadelfiji.  

 

 

  MOLITEV PAPEŽA 
 

 

Gospod Jezus Kristus, učil si 
nas, naj bomo usmiljeni, 
kakor je nebeški Oče, in 
rekel si nam, da, kdor vidi 

tebe, vidi Njega. Pokaži nam svoje 
obličje in bomo rešeni. 
 

Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil 
Zaheja in Mateja zasužnjenosti z 
denarjem, prešuštnico in Magdaleno 
iskanja sreče v ustvarjenih stvareh. 
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal, in 
je zagotovil raj skesanemu razbojniku. 
 

Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, 
kakor da je njemu namenjena beseda, 
ki si jo rekel Samarijanki: 'Če bi poz-
nala Božji dar!' Ti si vidno obličje 
nevidnega Očeta, Boga, ki izraža svojo 
vsemogočnost predvsem z odpuščan-
jem in usmiljenjem. Stori, da bo Cerkev 
v svetu vidno obličje Tebe, njenega 
vstalega in v slavi bivajočega Gospoda. 
 

Hotel si, naj bodo tvoji služabniki ob-
lečeni v slabost, da bodo imeli pravo 
sočutje do tistih, ki so v nevednosti in 
zmoti. Stori, da se bo vsak, h kateremu 
se bo približal kdorkoli od njih, čutil 
pričakovanega, ljubljenega in da mu 
je od Boga odpuščeno. 
 

Pošlji svojega Duha ter z njegovim 
maziljenjem vse posveti, da bo jubilej 
usmiljenja leto Gospodove milosti in 
bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim 
navdušenjem revežem prinašala veselo 
sporočilo, razglašala zapornikom ter za-
tiranim svobodo in slepim vračala vid.  
 

Po priprošnji Marije, Matere usmiljenja, 
prosimo tebe, ki živiš in kraljuješ z 
Očetom in Svetim Duhom na veke 
vekov. Amen. 



   

 
  

 
  

NEDELJA * 6. 12. 2015  * 2.s ADVENTNA  * Nikolaj (Miklavž), škof 

   PRVA 

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 
 
 

  POLZELA   10.30 
 
 
 

  VIMPERK  15.00 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK 
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK (obl.) 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK          * maš.:  L.S., J.K., od. J.V. 
… za + Marijo, Kristino, Karla in Martina TAJNŠKA   
… za + Marijo, Jožefo in Heleno OŽIR               
… za + Karla KUNSTEKA in starše 
… za + Marjana NÔVAKA (obl.)      * maš.:  J.K., od. J.V., J.R., Š.D. 

… v dober namen za družine in otroke 
 

PONEDELJEK * 7. 12. 2015 * Ambrož, škof, c.u. * Boecij, ap. Škotske               
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Marijo in rodbino PODLUNŠEK 
 

TOREK * 8. 12. 2015  * Brezmadežno spočetje Device Marije 
 

 
 

  ANDRAŽ   16.00 
  POLZELA   17.00 

  

… za + Silvo TRATNIK (8. dan) 
… za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško in Marijo 
… za + Marijo NOVAK in Staneta NOVAKA ml. 
… za + Marijo ANDREJC 
… za + Antona MEŠIČA             * maš.:  J.B., od. J.B., J.V., M.G. 

 

SREDA * 9. 12. 2015 * Peter Fourier, redovni ustanovitelj * Valerija, muč. 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Marijo in Stanka NOVAKA ml. 
 

ČETRTEK * 10. 12. 2015  * Loretska mati Božja * Evlalija, devica, muč.  

    
 

  POLZELA   16.30 
  POLZELA   17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Ivana STRNADA in Rozino MÁSTNAK 
… za + Ružo TERGLAV (30. dan)               * maš.:  J.B., od. J.V. 
… po maši molitev za duhovne poklice 
    

PETEK * 11. 12. 2015  * Damaz I., papež * Sabin, škof * Danijel Stilit 

    
 

  POLZELA   17.00  
  

… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA (30. dan) 
… za + Ano in Franca ZAVRŠNIKA          * maš.:  J.B., od. J.V.             
 

SOBOTA * 12. 12. 2015  * Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat  
    

    

    

 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Jožefo (obl.), Martina NABERŠNIK, Marijo BOŽIČEK 
… za + Frančiško IGRIŠNIK in družino  * maš. J.B.,  od. J.V. 
 

NEDELJA * 13. 12. 2015  * 3. ADVENTNA  * Lucija, d. m. * Otilija 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 
 
 

  POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK 
… za + Franca ŽAVSKI (obl.) in Marijo 
… za + Martina UMBREHTA            * maš.:  J.B., od. M.G., J.V. 
… za + Ivana ŽGANKA                           
 

  06.  12.  –  13.  12.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 6. decembra bo v Andražu 
krščena Neža Z., Andraž. 
 
 

 

To nedeljo, 6. decembra so na Polzelo 
k maši ob 10.30 lepo vabljeni letošnji 
'abrahamovci'. Po maši bo v prostoru 
pod cerkvijo še družabno srečanje.    

 

 

V torek, 8. decembra, na 
praznik brezmadežnega 
spočetja Device Marije se 
bo pričelo izredno sveto 
leto, Leto umiljenja, z ges-

lom: Usmiljeni kakor Oče. V škofiji 
bodo v treh cerkvah simbolično pos-
tavljena »Sveta vrata«. Vsa bo škof 
dr. Stanislav Lipovšek slovesno odprl  
v nedeljo, 13. decembra: v baziliki 
Lurške Matere Božje v Brestanici  ob 
10. uri;  v Baziliki Matere božje v Pet-
rovčah ob 15. uri in v celjski stolnici 
sv. Danijela ob 18. uri. 
 
 

 

V petek, 11. decembra ob 20. uri bo v 
celjski stolnici taizejska molitev za 
mlade. Priložnost tudi za sv. spoved. 
 
 

 

V soboto, 12. decembra ob 9. uri bo 
v Vrbju pri Žalcu (prostori Karitas), 
adventna duhovna obnova ŠSKK CE. 
 
 

 

V nedeljo, 13. decembra bo na Polzeli 
po drugi maši (okr. 11.15) v učilnici 
pod cerkvijo razgovor o referendum-
ski problematiki. Vodila ga bo oseba, 
ki vsebino Družinskega zakonika 
dobro pozna. Vabljeni! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Ožir, Dobrič 2, Blagotinšek, 
Dobrič 6.  Polzela: Orova vas.  

 

 
 
 
Se je tudi tebi že zgodilo, da je prišel 
božični večer in si v tistem trenutku 
pomislil, kdaj je šel advent mimo tebe? 
Naj bo letošnji božič drugačen, naj bo 
letošnji advent res čas pričakovanja, 
naj bo to čas priprave na prihod Odre-
šenika. Kako? Povsem enostavno. V 
času od 29. novembra do 25. decembra 
si vzemi 3 minutke na dan, odklikaj 
na spletno stran Pridi.com, Facebook 
ali Youtube, poišči #deliJezusa in si 
oglej kratek filmček. Vsak dan te bo 
nagovoril eden bolj ali manj znani Slo-
venec, ki bo s teboj delil svojo izkušnjo 
vere v Jezusa in te ob tem povabil, da 
razmisliš ter pričuješ o svoji veri!  
#deliJezusa lahko spremljaš tudi na 
televiziji Exodus, vsak adventni dan 
ob 7:00, 13:00, 19:00, 1:00. 
 
 

 

V sredo, 9. decembra, ob 19. uri bo pri 
sv. Jožefu v Celju prvo predavanje iz 
sklopa “Po poti resnice do človeka v 
letu Božjega usmiljenja“. Predaval bo 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore: »Temeljne postavke 
naše človeške edinosti.« Vstop prost. 

 
 

 

V soboto, 12. decembra, 9.30 - 13.00 
bo v Domu sv. Jožefa v Celju adventna 
duhovna obnova z nadškofom dr. 
Antonom Stresom. Le odprto in pri-
pravljeno srce lahko sprejme Novo-
rojenega v vsej polnosti. 
 
 

 POSEBNA SPODBUDA 
 

 

Vse, ki v tem tednu godujete, obhajate 
rojstni dan ali se spominjate krstnega 
dne, vabim, da praznovanje zaznamu-
jete tudi z obiskom sv. maše.  

 
 
 

 
 

 


