
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Po treh dneh so ga našli 
v templju, ko je sedel  
sredi učiteljev, jih poslušal 
ter povpraševal.  
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli 
nad njegovo razumnostjo in 
njegovimi odgovori.  
Ko so ga (starši) zagledali, 
so se zavzeli in  
njegova mati mu je rekla:  
»Otrok, zakaj si nama to storil? 
Glej, tvoj oče in jaz sva te 
žalostna iskala.«  
In rekel jima je:  
»Kaj sta me iskala?  
Ali nista vedela, da moram biti 
v tem, kar je mojega Očeta?« 
 

(Lk 2, 46-49) 

... Oznanjali bomo tvoj  
nauk ljubezni, 
in to, kar nam 

 boš zastrl,  
hranili v srcu, 

da bi bili podobni  
materi Mariji. 

Ona nas povezuje  
v skupnost vernih, 

v njenem varstvu ti ostajamo zvesti. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ko sta Jožef in Marija našla dvanajst-
letnega Jezusa v templju sredi učenih 
pismoukov in ko je slišala njegov od-
govor, je Marija v trenutku dojela: 
Jezus se ni izgubil, ampak jo je name-
noma zapustil! Verjetno je pričakovala 
normalno reakcijo izgubljenega sina: 
da se bo močno razveselil svoje matere, 
da ji bo pohitel v objem, se ji celo opra-
vičil, a ni dočakala ničesar od tega. 
Jezus ji je celo nekako karajoče dejal: 
»Kako da sta me iskala? Mar nista 
vedela, da moram biti v tem, kar je 
mojega očeta?« (Lk 2,49). Marijo je 
ta odgovor globoko presunil. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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»Mar nista vedela!?« Kakor da bi Jezus 
hotel reči: »Saj bi vendar morala vedeti, 
da je vse, kar delam, v skladu z voljo 
mojega Očeta, ki je v nebesih!« Kjer 
pa kliče nebeški Oče, ni nobenega 
»zakaj«, tedaj morajo odpasti vsi, še 
tako nežni oziri in svete človeške vezi, 
tedaj morajo biti žrtvovane vse želje 
človeškega srca! Kljub vsej priprav-
ljenosti izpolniti Božje načrte Marija 
tedaj svojega otroka resnično ni več 
razumela. Vendar zato ni nastopala 
jezno, užaljeno, ni hotela izsiliti svoje 
volje, ampak se je znova uklonila Božji 
volji. Jezusovo skrivnostno ravnanje 
je zaklenila v svoje srce. Evangelist 
poudarja: »Njegova mati je vse, kar 
se je zgodilo, shranila v svojem srcu« 
(Lk 2,51). Šele pozneje se ji bodo ta 
dejanja razjasnila in jih bo lahko ra-
zumela, v tem trenutku je morala 
dogajanje sprejeti in nanj odgovoriti 
s svojo vero. 
 

Še večkrat bo Marija morala boleče 
spoznati, da so Božji načrti vedno 
prvi in da se mora ona vedno znova 
umikati v ozadje. Tako je bilo v Kani 
Galiljeski, ko je Jezus izustil zagonetno 
besedo: »Kaj je meni in tebi, žena?!« 
(Jn 2,4). Ali kasneje, ko je ob nekem 
svojem obisku v času Jezusovega 
učenja morala iz njegovih ust slišati 
trpko besedo, ki je zvenela kakor 
odpoved njej: »Kdo je moja mati in 
kdo so moji bratje!?« (Prim, Mt 12,49). 
 

J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del 
 

 
 

 

Starši so »Božji namestniki in za 
Bogom največji dobrotniki«.     (KKC) 

 

 

  KAJ PODARITI BOGU? 
 

 

Nekaj dni pred božičem 
je deklica nenadoma 

prekinila večerno molitev in vprašala 
mamico: »Kaj bomo pa Bogu poklo-
nili za božič? Kaj pa si želi on dobiti 
za ta praznik?« 
 

Najbrž smo se nasmehnili otroški 
naivnosti, toda dekletce je postavila 
pomembno vprašanje. Kaj si Bog 
želi za božič. Je on sploh med našimi 
obdarovanci za ta praznik? Kaj pa, 
če si Bog želi le malo več našega časa 
in pozornosti, da mu jo podarimo? 
 

B. Rustja, Zgodbe za advent in božič  
 

 
 

 

 

  LUČ V TEMNI NOČI? 
 

 

Ko stojimo ob jaslicah, 
vsi vemo, da je v hlevu 
najpomembnejši otrok 

– to je Jezus Kristus. Brez njega bi 
ljudem nekaj manjkalo. Bog nam je 
podaril nekaj velikega: Jezus je postal 
človek, eden izmed nas, da bi mi pos-
tali Božji otroci, da bi mi bili še bolj 
srečni. Nevidni Bog je postal viden, 
oprijemljiv, da ga lahko posnemamo. 
Prišel je kot tisti junak v stripih, ki 
sredi sovražnega tabora preseka vrvi 
ujetnikom, ponudi rešilni pas pota-
pljajočemu se človeku, prinese luč 
potnikom v temni noči, stopi na stran 
nemočnega. Prišel je kot luč, ki raz-
svetljuje vse okoli sebe in tudi nas, kot 
sonce, ki nas ogreva s svojo toploto. 
 
 
 

 

Marijin odgovor je najodločilnejša 
beseda zgodovine.           (Reinhold Sch.) 



   

  
  

 
  

NEDELJA * 27. 12. 2015  * SVETA DRUŽINA  * Janez, apostol, evangelist 

     
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo, Ivana JELENA, Heleno, Štefana BRUNŠKA 
… za + Silva in Franca OŽIRJA                 * maš.:  J.K., od. J.V.             
… za + Minko in Ladka KOŠECA, Janka KOTNIKA 
… za + Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC 
… za + Antona-Zvonka FLORJANCA 
… za + Anžeta KOLENCA, vse KOLENČEVE 
… za + Ivana BLATNIKA in starše KOVAČ 
… za + Stanislava RIBIČA (obl.)   * m.:  L.S., od. J.V., M.G., J.R., J.B., Š.D. 
 

PONEDELJEK * 28. 12. 2015 * Nedolžni otroci, mučenci * Teodor C.               
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Antona in Marijo CIZEJ ter Jožeta ZBIČAJNIKA 
… za + Staneta in Jožeta ŠTORMANA      * maš.:  J.K., od. J.V. 
 

TOREK * 29. 12. 2015  * Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj  
 

 
 

  ANDRAŽ    16.00 
  POLZELA   17.00 

  

… za + Silvo TRATNIK (30. dan)  
… za + Marijo in 2 Jožeta VAŠLA, Franca ČEBINA 
… za + Davida VELEPIČA 
… za + Angelo CIZEJ                              * maš.:  J.K., od. J.V., M.G. 

 

SREDA * 30. 12. 2015 * Feliks I., papež * Janez Boccardo, duhovnik, r.u. 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Franca OŽIRJA (obl.) in Silva 
… za + Katarino MEZNARIČ (1. obl.)             * maš.:  J.K., od. J.V. 

 

ČETRTEK * 31. 12. 2015  *  Silvester (Silvo), papež * Melanija Mlajša, Pinijan   

   
 

 

  ANDRAŽ    16.00  
POLZELA   17.00 

 
 

 

… v dober namen v zahvalo 
… za + Silvo HOFMAN, Slavka, vse LUKOVE, KOTNIKOVE 
… za + Bruna (obl.) in Alojzijo JUG 
… za + polzelske duhovnike  
… za zdravje zlatoporočencev      * maš.:  J.K., od. J.V., M.G., J.B. 
 

PETEK * 01. 01. 2016  *  Marija, Božja Mati * Novo leto * Fulgencij, škof           

  PRVI 
 

  ANDRAŽ      9.00 

  POLZELA   10.30 

  

… v čast Srcu Jezusovemu 

… za + Marijo (obl.) in Maksa VASLETA 
… za + Franca KOLARJA (obl.) 
… v čast Srcu Jezusovemu                  * maš.:  J.K., od. J.V.,  M.G. 
 

SOBOTA * 02. 01. 2016  *  Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj * Gregor N.      
        

  PRVA 

    

 

ANDRAŽ   16.00 
  POLZELA  17.00 

 

  

… za + Nado GABERŠEK (1. obl.) 
… za + Franca JELOVŠKA (obl.) 
… za + Ivana BLATNIKA (1. ob.)                  * maš.:  J.K., od. J.V. 
 

NEDELJA  * 03. 01. 2016  *  2. PO BOŽIČU  * Presveto Jezusovo srce 
    

  PRVA 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ano MAJHENIČ               
… za + Fridolina KOROŠCA 
… za + starše BASLE in Toneta                * maš.:  J.K., od. J.V. 

  27.  12.  –  03.  01.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 31. decembra, bosta maši 
ob zaključku leta: 16.00 v Andražu, 
17.00 na Polzeli. Po polzelski maši bo 
koncert vokalno instrumentalne sku-
pine 'Margareta'.  
 
 

 

V petek, 1. januarja, bomo stopili v 
novo leto, zaznamovano z motom: 
»Usmiljeni kakor Oče«. Jezusovo živ-
ljenje je bilo eno samo delo usmiljenja. 
Ljudem je pomagal v duhovnih in 
telesnih težavah. Odpuščal je grehe, 
učil, tolažil, opominjal, ozdravljal, 
dajal kruha in pomagal v drugih po-
trebah ... Poznamo telesna in duhovna 
dela usmiljenja? 
 
 

 

V soboto, 2. januarja, bodo vernike po 
vseh zaselkih župnije obiskali andraški 
koledniki. 20+G+M+B+16. 
 
 

 

Najlepša hvala vsem mladim in vodi-
teljicam, ki so to soboto na Polzeli 
izvedli letošnje koledovanje. Hvala 
tudi vsem vernikom, ki ste jih sprejeli 
in ob tej priliki darovali za misijone. 

 
 

 »STOLNINA« 
 

 

V tem obdobju okrog Novega leta je na 
Polzeli navada, da verniki oddate pris-
pevek za ogrevanje, urejanje cerkve, 
klopi, in drugo. V letu 2016 se bo naj-
verjetneje izvedla rekonstrukcija sedišč 
v ladji novega dela cerkve, zato je pris-
pevek toliko bolj zaželen in potreben. 
Že v naprej najlepša hvala!  

 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Čretnik, Andraž 51, Čretnik, 
Andraž 53/b, Oder, Andraž 53/a.  
Polzela: Podvin pri Polzeli.  

 

 

 NAŠA MOLITEV 2016 
 

 

JANUAR 
 

Splošni: Da bi pripadniki 
različnih veroizpovedi  
skupaj z vsemi ljudmi  
dobre volje delali za mir.  
 

Za evangelizacijo: Da bi kristjani po 
milosti Svetega Duha s pomočjo dia-
loga in v bratski ljubezni presegli 
ovire, ki nas ločujejo. 
 

Slovenski: Da bi verski tisk vztrajno 
podpiral vse dejavnosti, ki spodbujajo 
bratsko sožitje kristjanov v Sloveniji. 
  

 

 

   MOLITEV OB KONCU LETA  
 

 

Milijoni let so minili, preden sem bil jaz. 
Milijoni let bodo morda minevali, 
ko me več ne bo. 
Nekje v sredini je nekaj poletij, 
v katerih je zame dan na tej zemlji. 
Za ta čas se ti zahvaljujem, Gospod. 
Ni moja pravica, da ga uživam. 
Vse, kar se dogaja, je tvoj dar. 
Vsaka resnica, ki jo razumem,  
je tvoje darilo. 
Vsaka ljubezen,  
ki jo dajem ali sprejemam, 
vsaka življenjska moč, ki me napolnjuje, 
kar sem in kar imam, 
vse je tvoj čudež.  
V vsem uzrem tebe. 
Zahvalim se ti, Gospod, 
da lahko spoznavam tvojo voljo, 
zahvalim se ti iz vsega svojega srca. 
 
 
 

  NAROČNINE 2016  
 

 

Ognjišče ………………………..…  29,70 € 
Družina …………………….…... .     96,20 € 

Mohorjeva zbirka ………....…  46,00 €  
Prijatelj  …………………….....… 11,70 € 
Misijonska obzorja ……….…..  9,00 € 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 


