
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

V petnajstem letu vladanja 
cesarja Tiberija, ko je bil 
Poncij Pilat upravitelj Judeje 
in Heród četrtni oblastnik 
Galileje, njegov brat Filip pa  
četrtni oblastnik Iturěje  
in Trahonítide ter Lizánija  
četrtni oblastnik Abilene  
in ko sta bila vélika duhovnika 
Hana in Kajfa, je v puščavi 
prišla Božja beseda Janezu,  
Zaharijevemu sinu.  
Prehodil je vso jórdansko 
pokrajino in oznanjal krst 
spreobrnjenja v odpuščanje 
grehov, kakor je pisano v 
knjigi govorov preroka Izaija:  
»Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!« 
 

 (Lk 3,1-4)  

 
 

'Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot 
Gospodovo, zravnajte njegove steze!'.  

Naša naloga je torej, da   
prisluhnemo temu glasu  

in tako pripravimo  
v srcu prostor za Jezusa,  

Besedo, ki nas rešuje. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janez oznanja krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj 
odpuščanje? Kaj spreobrnjenje? 
 

Greh je dejanja, ki ga človek stori, če-
prav ve, da ga ne bi bil smel. Ko ga 
stori, ga vznemirja glas vesti in tlači 
občutek krivde. Pekoča vest in obču-
tek krivde sta za verne eden od doka-
zov, da zares biva Nekdo, ki je nad 
njimi, ki jim v srcu govori in daje ve-
deti, da so za svoja dejanja odgovorni. 
 

Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, 
ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu 
bili za svoja dejanja odgovorni. Ne 
priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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da bi jih za kaj opominjala vest. Ko 
pa vidimo druge, kako se trudijo po-
šteno živeti, težko verjamemo, da bi 
to počeli, če jih ne bi k temu navajal 
glas vesti. In ko vidimo še druge, kako 
se pehajo za užitke ter omamljajo z 
raznovrstnimi 'drogami' sodobnega 
časa, sklepamo, da je to njihov način, 
kako prevpiti glas vesti. 
 

Janez oznanja v odpuščanje grehov 
krst spreobrnjenja. Ta krst obsega 
priznanje grešnega dejanja, obžalo-
vanje tega dejanja, hotenje, da do 
takšnih dejanj ne bo več prihajalo. 
Vsi verski obredi in vse vrste duhov-
nosti človeka samo toliko resnično 
osvobajajo, kolikor ga vodijo k spo-
znanju in priznanju, da se je z grehom 
ločil od Boga, ki pa je pripravljen vsa-
ko ločitev odpustiti, če človek greh 
prizna, ga obžaluje ter pokaže voljo 
za poboljšanje. Samo to je krst spre-
obrnjena v odpuščanje grehov, samo 
tako se je mogoče znebiti občutka 
krivde in si pomiriti vest. 
 

Čeprav je Janez v puščavi, ga samo 
tisti ne sliši, ki ga noče. 
 

Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ADVENT 
 

 

PRILOŽNOST ZA 
POGOVOR IN 
SKUPNO MOLITEV 

 

Kako se notranje zbližamo drug z dru-
gim? Pomembna je odkrita izmenjava 
opažanj in izkušenj, občutij in misli. 
Tako lahko drug z drugim spregovo-
rimo in se tudi ne nehamo pogovarjati. 

Beseda je čudna reč. V besede lahko 
notranje zajamemo svoje največje 
globine in jih posredujemo drugemu, 
ta pa lahko stori prav tako. 
 

Mirno se pogovarjajta o tem in onem, 
o vremenu in o vsakdanjih stvareh. A 
potem dovolita svojemu pogovoru 
zaiti tudi v globino, iskat globlji smisel 
vsega, s čimer se srečujeta. Tako lahko 
postaneta notranje kar najtesneje eno. 
 

Beseda je ljudem dana, da bi prišli v 
globok stik drug z drugim, da bi med-
sebojno izoblikovali skupnost, da bi 
notranje našli isto valovno dolžino. 
 

Ob kratkem stiku postane beseda, ki 
bi morala biti veselje, opora in tolažba, 
nevarno orožje. Trda, ostra, beseda 
lahko globoko v srcu dolgo boli in 
zapusti brazgotine. In molk, čas brez 
besed, prav tako. 
 

In najtesneje se bosta notranje zbli-
žala, če bosta našla čas za pogovor z 
Bogom. Če se bosta združila v vajini 
skupni molitvi. Adventni čas je idealna 
priložnost za to. Po njem bo v vajin za-
kon prihajala resnična ljubezen. 
 

Ta ljubezen je svetloba, s katero drug 
drugega ne oslepita, s katero sta drug 
drugemu blizu, ne da bi ga imela v 
posesti. Ta ljubezen daje toploto, ne 
da bi drug drugega zadušila, je ogenj, 
s katerim drug drugega ne sežgeta. S 
to ljubeznijo lahko cenita drug dru-
gega, ne da bi se nanj obesila.  
 

Naj se ljubezen skozi advent krepi, v 
božični noči pa v vajinih srcih znova 
rodi v podobi Njega, ki je Ljubezen 
sama.   

Phil Bosmans. 



 

 

 
 

  

 

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 
 

 

10. 12.. PONEDELJEK  *  Loretska Mati Božja * Evlalija, mučenka  
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Marijo in rodbino PODLUNŠEK 
… za + Venčeslava in Ivanko VAŠL               * maš.:  J.K., S.P. 

 

11. 12.. TOREK  *  Damaz I., papež * Danijel Stilit, samotar * Sabin, škof 
 

 

POLZELA      17.00 
 

  

… za + Marijo ŠKETA 
… v dober namen                                                    * maš.:  J.K., G.B. 
   

 

12. 12.. SREDA  *  Devica Marija iz Guadalupe * Finjan, opat * Pij Ludvik            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 
 

 

… za + Ivana (obl.), Jožefo, Ivanko ROJŠEK  
… za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA           * maš.:  J.K., A.Š. 
     

13. 12.. ČETRTEK  *  Lucija, devica, mučenka * Otilija (Tilka), opatinja             
 

     
 

POLZELA      16.30  
POLZELA      17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marjana TERBOVCA, Anico, Stanka KOŠECA 
… za + Simona (obl.), Alojzijo KORES            * maš.:  J.K., S.P. 
 

14. 12.. PETEK  *  Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj * Spiridon, škof            
 

     
 

POLZELA         17.00 
 
 
POLZELA         17.30 

  

… za + Antona, Martino LEŠNIK (obl.)  
… za + Ano (obl.) in Filipa BELOGLAVCA  
… za + Karla TRAUNERJA (obl.)                  * maš.:  J.K., S.P., V.A. 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

15. 12.. SOBOTA  * Antonija, Krizina in druge drinske mučenke  
 
   

 

ANDRAŽ                   16.00 
POLZELA          17.00 

  

… za + Ivana SITARJA (8. dan) 
… za + Kristino NOVAK, dvojne starše 
… za + Ano, Mata DOMINKOVIČA 
… za + Marijo ROVŠNIK                                                                                       * maš.:  J.K., S.P., A.Š. 

 

 

16. 12.. NEDELJA  *  3. ADVENTNA * Adelajda (Adela), k.       * DETDNEVNICA  
 
   
  
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Franca ATELŠKA 
… za + Štefanijo in Jožeta KAČA 

… za + Marijo ŽGANK in Janeza 
… za + Zvoneta OŽIRJA                                       * maš.:  J.K., A.Š., V.A. 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 9. decembra, ob 10.30, bo 
najprej v župnijski cerkvi na Polzeli, 
potem pa v prostorih pod cerkvijo, 
srečanje letošnjih 'abrahamovcev'. 
 
 

 

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

 

To 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. 
 
 

 

V petek, 14. decembra, ob 20.30 bo v 
cerkvi Svetega Duha v Celju adventna 
molitev za mlade. Molitev pred Naj-
svetejšim s taizejskimi spevi in drugo 
duhovno glasbo. Priložnost za spoved.  
 
 

 

V soboto, 15. decembra bo pri A. M. 
Slomšku v Celju  izobraževanje za 
animatorje poletnih oratorijev. 
 
 

 

V soboto, 15. decembra ob 19. uri bo v 
župnišču Petrovče predstavitev nove 
knjige Zakaj hoditi v cerkev? P. Vanči. 
 
 

 

V nedeljo, 16. decembra bomo pričeli 
božično devetdnevnico.  
 
 

 

V nedeljo, 16. decembra ob 16. uri bo 
na športnem igrišču v Andražu orga-
nizirano 4. predbožično druženje, na 
katerega so vabljeni otroci, starši, st. 
starši, vsi krajani Andraža in Dobriča. 
(Društva prijateljev mladine Andraž).  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Krk, Andraž 63/c, Brunšek, 
Andraž 62, Arzenšek, Andraž 60. Pol-
zela: Polzela II.  

 

 

 DUHOVNA SREČANJA 
 

 

Od 14. do 16. decembra bodo na Bledu 
adventne duhovne vaje za študente 
in mlade v poklicih do 35. leta. info: 
Salezijanska.mladina@sdb.si 
 
 

 

V soboto, 15. decembra ob 9. uri se 
bo pri Svetem Duhu v Celju pričela 
adventna duhovna obnova za kate-
histinje in katehiste. Vodi: dr. Andrej 
Saje. sabinazupan1@gmail.com 
 
 

 ADVENT  
 

 

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

 KULTURA  
 

 

To nedeljo, 9. decembra, ob 15. uri bo 
v Domu krajanov Andraž »Urica ljud-
skih melodij in napevov. KD Andraž. 

 
 
 
 
 

 

 FOTOGRAFIJE 
 

 

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

 
 

  NAROČNINE 2019  
 

 

Ognjišče ……………………….....    33,50 € 
Družina  ……………...........…… 109,20 € 
Družina (v januarju)  ……...    104,00 € 

Prijatelj  …………………….....…  11,70 € 
Misijonska obzorja  ……….…..  9,00 € 
#Najst  ………….......................…  23,40 € 
Mohorjeva zbirka  ………....…  48,00 €  
Magnificat  ………………….…...  55,80 €  
Cerkveni glasbenik  …….......      35,40 € 
Vzgoja ……....................…………  23.00 € 
Beseda med nami  ……….…..   20,40 € 
Božje okolje  ……………......…..        26,40 € 
Cerkev danes  ….........................      35,40 € 
Communio  ………………….…..      34,00 €  


