
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tedaj so pomignili 
njegovemu očetu, kako bi ga  
on hotel imenovati.  
Zahteval je deščico in zapisal:  
»Janez je njegovo ime.«  
In vsi so se začudili.  
Pri tej priči so se mu  
razvezala usta in jezik  
in je govoril ter hvalil Boga.  
Strah je obšel vse sosede in 
po vsem judejskem pogorju  
so govorili o vsem tem.  
Vsi, ki so to slišali, pa so si  
vzeli k srcu in so govorili:  
»Kaj neki bo iz tega otroka? 
Gospodova roka je bila z njim.« 

 

 (Lk 1, 62-66)  

 
 

Nebeški Oče, uči nas ponižnega  
sprejemanja stvarnosti, da bomo 
znali razločevati med videzom in 

resničnostjo, med napuhom  
in zdravim ponosom.  

Bolj ko bo rasel prijateljski odnos 
s tvojim Sinom,  

bolje bomo  
prepoznali vezi  

svoje grešnosti in  
se obrnili k tebi.  

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelist Luka poroča, kako je Bog 
po angelu naznanil očetu Zahariju 
Janezovo rojstvo, podobno kot malo 
kasneje Mariji iz Nazareta učlove-
čenje Jezusa, Božjega Sina. V obeh 
primerih je Božji poslanec določil 
tudi ime otroka, s katerim je nazna-
čeno njegovo poslanstvo. Ime Janez 
se po hebrejsko glasi »Johanan« in 
pomeni »Bog je milostljiv«. Janezu 
pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal 
krst spokornosti in je tiste, ki so se s 
pokoro hoteli pripraviti na Odrešeni-
kov prihod, krščeval v reki Jordan; 
predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik 
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SV .  B IRM A  



zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri 
tem razglasil za obljubljenega Mesija. 
 

Predstavljamo si torej lahko prizor 
oznanjenja rojstva Janeza Krstnika 
duhovniku Zahariju v jeruzalemskem 
templju. Njegova žena Elizabeta, 
sorodnica Jezusove matere Marije 
(teta), je vztrajno prosila Boga, da bi 
jima naklonil potomstvo, po katerem 
bi bila deležna sreče mesijanskih 
časov. Ko je Elizabeta po uslišani 
prošnji le rodila sina, so mu hoteli 
sorodniki dati ime po očetu, toda 
Zaharija je vzel deščico in nanjo za-
pisal: »Janez je njegovo ime.« Tedaj 
je spet mogel govoriti: začasna one-
melost je bila kazen, ker ni veroval 
angelovemu oznanilu. Sorodnike in 
sosede je ob vsem tem obšel strah in 
spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, 
ko se že ob njegovem rojstvu doga-
jajo tako nenavadne stvari. Janez je 
bil rojen za to, da pripravi pot Odre-
šeniku. To nalogo je izpolnil, ko je 
Jezusa predstavil ob krstu v Jordanu. 
 

»Kaj bo iz tega otroka?« pa se lahko 
vprašamo ob rojstvu vsakega otroka. 
Vsak človek je po Božjih načrtih en-
kraten in neponovljiv, vsakemu je 
določena posebna naloga, ki jo mora 
izpolniti prav on in nihče drug. Na to 
pa ga morajo pripraviti predvsem 
njegovi starši pa tudi drugi vzgojitelji. 
 

Povzeto po: revija.ognjisce.si 
 

 
 

 
 

Ni tako pomembno, kaj počneš z 
leti svojega življenja;  
zelo pomembno pa je,  
kako uporabiš vsako uro. 
 

(Walt Whitman) 

 
 

 

 POKLIČI NAS 
 

 

Gospod Jezus, ki si 
poklical kogar si 

hotel, pokliči  
mnoge med nami 

na delo za Tebe,  
na delo s Teboj. 

Ti, ki si tiste,  
katere si poklical,  
razsvetlil s svojo besedo  
in si jih podpiral v težavah,  
razsvetli nas z darom vere vate. 
In če pokličeš koga od nas,  
da ga popolnoma posvetiš zase,  
naj tvoja ljubezen ogreva ta poklic  
od vsega začetka in stori,  
da raste in vztraja. 
 

 
 

 

 

Gospod, če bi bil ti vohun, 
bi bil zame tvoj pogled, nenehno 
usmerjen name, 
obsedenost in neznosen stres. 
 

Gospod, če bi bil ti policist, 
v tvojem zapisniku ne bi manjkal 
niti najmanjši moj prekršek 
in jaz ne bi bil sposoben 

plačati vseh kazni. 
 

Gospod, če bi bil ti sodnik, 
če bi bil davčni izterjevalec, 
če bi bil kakšen šef, 
če bi bil ..., 
bi jaz vse življenje iskal način, 
da bi se skril pred teboj. 
 

Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji 
kakor moje srce, kakor moja glava, 
kakor moja dejanja. 
 

Hvala, Gospod, ker me nikoli ne 
izgubiš izpred oči. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 
 

 

 

 
 

  

 

24. 6.. NEDELJA  *  ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA * kres *  BIRMA          

   
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ          9.00 
 
 
POLZELA     10.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ivana G., Štefana S., Baltazarja D. 
… za + Mileno B., vse ANDREJČEKOVE 
… za + Rudija P. (obl.)                * maš.:  J.K., J.B., P.K. 
… za + Martina, Marijo SIKOŠEK, Janeza SELIČA 
… za + Janeza CUKJATIJA                                  * maš.:  J.K., A.Š.   

 
 

 

25. 6.. PONEDELJEK * Doroteja iz Montauna, mati, mist. * Dan državnosti 
 

POLZELA      7.00 
 

… v zahvalo za prvih 50 let in za + Albina K. 
 

26. 6.. TOREK * Jožefmarija Escrivá, ustanovitelj Opus Dei * Vigilij (Stojan) 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Jožeta V. (obl.) 
 

 

27. 6.. SREDA * Ema (Hema) Krška, kneginja * Ciril Aleksandrijski, škof, c. u.            
  

 

… ni maše, ni mašnega namena 
 

28. 6.. ČETRTEK * Irenej (Hotimir) Lionski, škof, mučenec * Pavel I., papež 

  
 

 

 

POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Marijo B. (30. dan) 
… molitev za duhovne poklice                                   
 

 

29. 6.. PETEK  * Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica * Rajmund Lull 
 
  
 

 

POLZELA         19.00 
 

  

… za + Roberta G. (obl.), Jožefa, Marijo J. 
… za + Pavla T., vse M.       * OFMCap., A.Š. 
 

 

30. 6.. SOBOTA  * Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški, škof 
  
 
 

 

POLZELA          19.00 
  

… za + Ivana Č. (obl.) in sorodnike  
… za + Marjana Š. (obl.)                   * maš.:  J.K., A.Š. 
        

 

1. 7.. NEDELJA  *  13. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu          

   
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ          9.00 
 
 
POLZELA        10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Jožeta B., 2 brata, starše B. 
… za + Branka B., vse BEZJAKOVE 
… za + Zdravka J. (obl.)               * maš.:  J.K., J.B., P.K. 
… za + Jožeta K., družini KRONOVŠEK, SVET 
… za + Angelo C. (obl.) in Ludvika                * maš.:  J.K., A.Š.    

 

 

 
 

     

 

Čemu bi ugibali,  po kakšni poti bo teklo naše življenje, da je le Tvoja pot!  
Kaj bi spraševali, kam pelje, če nas le pripelje k Tebi!  
Kaj bi skrbeli, kaj vse nam misliš naložiti, da nam le pomagaš vse nositi 
z dobro voljo, zvestim srcem in v pravem duhu. 

(John Henry Newman) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 24. junija bo na Polzeli sv. 
birma. Maša bo ob 10. uri. Birmanci 
s svojimi botri se zberejo seveda že 
prej. Vabljeni vsi! Ne bojte se gneče! 
Birmancem čestitke, staršem, kate-
histinji Mojci in vsem, ki ste mlade 
pripravljali na ta dan ter vsem, ki ste 
pripravili slovesnost, najlepša hvala!  
 
 

 

V ponedeljek, 25. junija ob 19. uri 
bo škof Stanislav Lipovšek v celjski 
stolnici daroval mašo za domovino - 
ob prazniku državnosti. 
 
 

 

V četrtek po večerni maši bo na Polzeli 
razdeljevanje fotografij in videov z 
birme za vse, ki ste jih naročili. 
 
 

 

V petek, 29. junija, na praznik apos-
tolov Petra in Pavla, bo ob 18. uri v 
celjski stolnici mašniško posvečenje 
g. Matica Lesjaka iz župnije sv. Jurija 
ob Taboru. Vse dobro na novi poti!  
 
 

 

V nedeljo, 1. julija, ob 16. uri bo v Celju, 
v stolnici, slovesnost zlate maše škofa 
dr. Stanislava Lipovška. K njej smo 
lepo vabljeni duhovniki in verniki iz 
vse škofije. Pri bogoslužju bo pel 
stolno-opatijski pevski zbor. Po bogo-
služju bo za vse prijateljsko srečanje 
in pogostitev pred stolnico. 
 
 

 

V sredo, 4. julija, ob 11. uri bo skupaj s 
škofom Stanislavom in dekanijskimi 
duhovniki obhajal diamantno sv. mašo 
(65 let) g. Janez Bračun. Čestitamo! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Pirec, Andraž, Glušič, Andraž; 
Polzela: Orova vas.  

 

 

 MOJE ŽIVLJENJE 
 

 

Ko gledam na svoje 
življenje, o Bog, vidim v 
njem stvari, ki so dobre, 
in tudi stvari, ki so 

nejasne ali celo slabe. Težko mi je 
razločiti med enim in drugim.  
Toda – Gospod, tebi želim zaupati, 
zaupati, da vodiš moje in naše 
življenje tako, da se bosta na koncu 
izkazali tvoja modrost in tvoja 
pravična sodba. Morda se mi moje 
življenje zdi zanemarljivo, a ne 
želim o tem soditi sam. V tvojih očeh 
je namreč tisto, kar se zdi majhno in 
nepomembno, lahko pomembno in 
rodovitno. 

M. Ristić, radio.ognjisce.si 
 
 

 ROMANJE 
 

 

V ponedeljek, 25. junija bo Slomškov 
pohod ob dnevu državnosti, v Žičko 
kartuzijo. Pot: Ponikva - pri Slomškovi 
domačiji ob 7.00, Sv. Uršula ob 10. uri, 
Nova Cerkev ob 7.30, Frankolovo ob 
9.00, Brdce ob 11.00, Črešnjice ob 
11.30. Sklepna slovesnost bo v Žički 
kartuziji: ob 12.30 kratek kulturni 
program, ob 13.00 slovesno somaše-
vanje za domovino, ki ga vodi celjski 
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Po 
maši pogostitev. Povratek z avtobusi, 
odhod iz Žičke kartuzije ob 15. uri. 
 
 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

Dne 26. junija 1900 je vsled groznega 
naliva Savinja tako silno narasla, da 
najstarejši ljudje take povodnji ne 
pomnijo. V župniji ni povzročila take 
škode in nesreče, kakor je bilo drugod 
slišati…                                 (žup. kronika) 


