
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas je Jezus  
rekel svojim učencem:  
»Znamenja bodo  
na soncu, luni in zvezdah.  
Na zemlji bo stiska med 
narodi v zmedi zaradi  
bučanja morja in valov.  
In tedaj bodo videli  
Sina človekovega priti na 
oblaku z močjo in veliko slavo.  
Ko se bo to začelo dogajati,  
se vzravnajte in dvignite 
glave, kajti vaše odrešenje se 
približuje.« 
 

 (Lk 21,25-28)  

 
 

 »Varujte se, da vam srca ne bodo 
obtežena s požrešnostjo, pijanostjo 

in skrbmi za to življenje in da vas tisti 
dan - to je dan Gospodovega prihoda - 
ne ujame nenadoma kakor zanka.« 
Z redno molitvijo ob prižgani sveči 

na adventnem vencu  
skozi ta čas   

pričakovanja  
prosimo Gospoda,  

da bi znali biti čuječi,  
da bi bili na ta prihod  
notranje pripravljeni. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda „advent“ pomeni „prihod“ 
ali „prisotnost“. V antičnem svetu je 
označevala prihod kralja ali cesarja v 
neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom 
„advent“ označujemo prihod Boga in 
njegovo prisotnost v svetu. Gre za 
skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in 
zgodovino in obsega dva vrhunska 
trenutka. To sta prvi in drugi Kristu-
sov prihod. Prvi prihod je učloveče-
nje, drugi je njegova slovesna vrnitev 
ob koncu časov. Zato Cerkev Jezusov 
prihod pričakuje v čuječnosti in de-
javnosti. K temu nas danes spodbuja 
Božja beseda, ki nam govori, kako naj 
se vedemo, da bomo pripravljeni na 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 

  Trg svete Marjete 1 * Andraž 69  *  0591 13 867 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  
 

2. december

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gospodov prihod. V Lukovem evan-
geliju Jezus učencem pravi: »Varujte 
se, da vam srca ne bodo obtežena z 
razuzdanostjo, pijanostjo in življenj-
skimi skrbmi ..., bedite in vsak čas 
molíte« (Lk 21,34-36). Torej, zmernost 
in molitev. Apostol Pavel dodaja po-
vabilo k rasti v preobilju ljubezni, s 
katero naj ljubimo drug drugega in 
vse … tako da bi Gospod naša srca 
utrdil, da bodo neoporečna v svetosti. 
 

Sredi pretresov sveta ali puščave brez-
brižnosti in materializma kristjani 
prejemamo odrešenje od Boga in o 
njem pričujejo z drugačnim načinom 
življenja. Tako smo podobni mestu, 
ki stoji na gori. Skupnost vernih je 
namreč znamenje Božje ljubezni, 
njegove pravičnosti, ki je „že“ prisotna 
v zgodovini, ki pa „še ni“ popolnoma 
uresničena. Zato jo je treba vedno 
pričakovati, zanjo prositi in potrpe-
žljivo in pogumno iskati. 
 

V Mariji, ki v polnosti uteleša duha 
adventa, za katerega je značilno pos-
lušanje Boga, je ena sama globoka 
želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo 
služenje bližnjemu. Njej se pustimo 
voditi, da nas Bog, ki prihaja, ne bi 
našel zaprtih in raztresenih, temveč 
bo lahko v vsakem izmed nas vsaj 
nekoliko razširil svoje kraljestvo 
ljubezni, pravičnosti in miru. 
 

Po: Benedikt XVI. 
 

 
 

 
 

 

 LUČ V TEMI 
 

 

Jutro je. Odpravim se v cerkev 
k jutranji maši. Cerkev je še 
temna, ni še praznično osvet-
ljena – tudi moje življenje ne.  

Toda moje oči so uprte v svečo pred 
menoj. Ena samcata. Na adventnem 
vencu. Pogledam v mali plamen. Ne 
bom iskala vzroka zanj, saj ni zato tu, 
da bi …, preprosto je tu. Nima ambicije, 
ne domišlja si, da bo osvetlil celo cer-
kev. Gori tu in se podarja in razdaja. In 
ne sprašuje, kaj prinaša.  
 

Pa vendar – ta mali plamen postaja luč 
v temi. Moje oči ga iščejo, v tem hladnem 
jutru me celo malo ogreje. Teme ne mo-
re pregnati – pa vendar govori o upanju 
v vsej brezupnosti, pripoveduje mi o 
tem, da obstaja luč, ki prihaja v našo, v 
mojo temo. Še verjamem v to luč? 
Lahko otroško zaupam Bogu in prine-
sem predenj vse temine v sebi in okoli 
sebe, da bi jih osvetlil? 

Andrea Schwarz 
 
 

 
 
 

Verjamem v sv. Miklavža. 
Ne v tistega Miklavža po 
trgovinah, ne v rdečega 

Božička s svetlečo reklamo, ki skrbi le 
za večjo prodajo. Pravi Miklavž je v ve-
liki nevarnosti, da ga bo reklama ubila. 
Čudež spontane dobrote do vseh otrok 
sveta je danes skoraj oropan pristnosti. 
 

Verjamem v Miklavža, ki že stoletja širi 
med ljudmi duha dobrote in ljubezni. 
Šesti december je dan čudežev. Mali 
vriskajo in plešejo od veselja, veliki 
uživajo v veselju otrok. In ta čudež se 
lahko dogaja vsak dan – pa ne samo za 
otroke ... Zato prosim svetega škofa, naj 
podarja očala velikim ljudem, prav 
posebna očala, da bodo z njimi manj 
gledali na svoj »jaz« in več po drugih 
ljudeh: doma, na delu, v javnosti, pov-
sod. Zanje prosim za dar dobrega srca. 
 

Phil Bosmans 



 

 

 
 

  

 

2. 12.. NEDELJA  *  1. ADVENTNA - ANDREJEVA - KARITAS  * Bibijana         
   
  1 

 

ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 

 

… za + Antona TOMINŠKA, v zahvalo 
… za + Andreja, Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE 
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK 
… za + Andreja in Ano MEŠIČ                * maš.:  I.J.Š., S.P., V.A., J.K. 

… za + Ksenijo KUPEC (30. dan) 
… za + Jurija SLATINJEKA                                       * maš.:  I.J.Š., J.K. 
 

 

3. 12.. PONEDELJEK  *  Frančišek Ksaver, duhovnik * Sofonija, prerok  
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Ivana in Terezijo KOLŠEK 
 

4. 12.. TOREK  *  Janez Damaščan, duhovnik, c. u. * Barbara, mučenka 
 

 

ANDRAŽ      16.00   
POLZELA      17.00 
 

  

… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Fani (obl.) in Antona TEVŽIČA 
… za + Boštjana MASTNAKA                                 * maš.:  J.K., S.P. 
   

 

5. 12.. SREDA  *  Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina (Pina), mučenka            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 
 

 

… za + Janka SERDONERJA 
     

6. 12.. ČETRTEK  *  Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinarij Tržaški, mučenec            
 

  1   

 

POLZELA      16.30  
POLZELA      17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo 
… za + Vero ŠPILER (8. dan)                           * maš.:  J.K., S.P. 
 

7. 12.. PETEK  *  Ambrozij (Ambrož), škof, c. u. * Boecij, apostol Škotske             
 

  1   

 

ANDRAŽ                   15.30 
ANDRAŽ                   16.00 
 
POLZELA         16.40 
POLZELA         17.00 
 

  

… češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov 
… za + Andreja KUŽNIKA in starše UČAKAR 
… za + Jožeta SITARJA (30. dan)                        * maš.:  J.K., S.P. 
… češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov 
… za + Angelo CIZEJ 
… v čast Srcu Jezusovemu                           * maš.:  J.K., V.A. 
 

 

8. 12.. SOBOTA  *  Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij, mučenec      
 
   

 

ANDRAŽ                   16.00 
POLZELA          17.00 

  

… za + Silvo, Ivana DRAKSLERJA, Franca PLASKANA 
… za 2 + Stanka in Ano PODBREGAR 
… za + Martina in Marijo STEINER 
… za + Frančiško ZUPAN                                                                                  * maš.:  J.K., S.P., A.Š. 

 

 

9. 12.. NEDELJA  *  2. ADVENTNA * Peter Fourier, red. ust. * Valerija, muč.         
 
   
  
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 
 
 
VIMPERK       15.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Alojzijo DREV (obl.) in vse GORNJE KOŠKOVE 
… za + Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK      * J.K., S.P. 
… za + Antona SATLERJA (obl.), vse LESKOVŠEKOVE 
… za + Silvo (obl.), Venčeslava TRATNIKA, starše        * V.A., G.B. 

… za + Karla (obl.) in Vero KUNSTEK  
… za + Marjana NOVAKA (obl.)    
… za + Bogdana NOVAKA                                     * maš.:  J.K., A.Š., V.A. 

… za + Marijo, Franca OŽIRJA, Marijo, Jožefo, Heleno 
  

 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 2. decembra bo v Andražu 
praznovanje župnijskega zavetnika 
sv. Andreja. Slovesno mašo ob 9. uri 
bo daroval dr. Ivan Janez Štuhec. 
 
 

 

To nedeljo, 2. decembra ob 15. uri bo 
v gotoveljski cerkvi revija cerkvenih 
pevskih zborov dekanije Žalec. 
 
 

 

V sredo 5. decembra od 9.30 do 13.00 
bo v Domu sv. Jožefa Celje duhovna 
obnova za zaposlene v domovih za 
starejše in socialnih zavodih. Prijave 
do 6. decembra. 
 
 

 

V sredo 5. decembra bo adventno sre-
čanje duhovnikov naddekanata Celje. 
Župnijska pisarna bo zaprta. 
 
 

 

V četrtek, 6. decembra ob 19.30 bo 
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 9. decembra, ob 
10.30, bo najprej v župnijski cerkvi na 
Polzeli, potem pa še v prostorih pod 
njo, srečanje letošnjih 'abrahamovcev'. 
Vabilo velja za Andražane in Polzelane. 
skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V nedeljo, 9. decembra bo krščena 
Zoja Č., Ločica. God: sv. Zoja, 2. maja. 
 
 

 

V nedeljo, 9. decembra ob 15. uri bo 
praznična maša v cerkvi sv. Miklavža 
na Vimperku. Kakor vsako leto bomo 
počastili zavetnika te podružnice in 
se, kot dobri ljudje srečali med seboj. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meh, Andraž 7/a, Rebernik, 
Andraž 8/a, Miklavc, Andraž 119/a. 
Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

PSMM 2018  SLOVENIJA 
 

 

DECEMBER: Da bi ljudje, ki 
so zavzeti v službi razume-

vanja vere, v dialogu s kulturami našli 
govorico za današnji čas. 

 
 

 TEDEN KARITAS  
 

 

To nedeljo, 2. decembra zaključujemo 
teden Karitas. Hvala vsem, ki delate 
za dobrobit pomoči potrebnih.  

 
 

 

Adventni venčki žup-
nijske Karitas Polzela 

bodo na voljo še to nedeljo 2. decem-
bra. Dar, ki ga boste namenili za ta 
simbol prihajajočega božičnega praz-
nika, bo šel v dobrodelne namene. 
 
 

 

Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni 
koledar'. Naj ga redno uporabljajo, 
duhovno bogatijo, izpolnijo naloge. 
 
 

 MIKLAVŽEVANJE 
 

 

Miklavž namerava tudi letos obiskati 
otroke v župnijah Andraž in Polzela. 
Starši, oglasite se in povejte, ali so se 
otroci trudili biti dobri. Miklavževanje 
bo v sredo, 5. decembra: v Andražu 
ob 16. uri, na Polzeli ob 17. uri. 

 
 
 
 
 

 

 FOTOGRAFIJE 
 

 

Zakonci jubilanti, ki ste se v soboto, 
oz. v nedeljo udeležili blagoslova in 
srečanja, pridite po fotografije!   

 
 

 KONCERT 
 

 

Polzelski tamburaši vabijo na koncert, 
ki bo v petek, 7. decembra ob 19. uri 
v mali dvorani Kulturnega doma. 
 
 

 

V sredo, 5. decembra, ob 19. uri bo v 
cerkvi sv. Jožefa Celje recital sakranih 
arij in pesmi. Luka Debevec Mayer. 


