
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tiste dni je Marija vstala in se  
v naglici odpravila v gore,  
v mesto na Judovem.  
Stopila je v Zaharijevo hišo  
in pozdravila Elizabeto.  
Ko je Elizabeta zaslišala  
Marijin pozdrav, se je dete  
veselo zganílo v njenem telesu.  
Elizabeta je polna Svetega Duha  
na ves glas vzkliknila in rekla: 
»Blagoslovljena ti med ženami, 
in blagoslovljen sad tvojega 
telesa! Od kod meni to,  
da pride k meni  
mati mojega Gospoda? 
 

(Lk 1,39-43)  

 
 

Na četrto adventno nedeljo nam  
Božja beseda govori: »Glej, prihajam,  

da izpolnim tvojo voljo,«  
Evangelist Luka blagruje Marijo: 

»Blagor ji, ki je verovala,  
da se bo izpolnilo,  

kar ji je  
povedal Gospod.« 

Samo s takšno  
odprtostjo in  

pripravljenostjo se  
lahko zgodi božič.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Že to, 
četrto 
adantno 
nedeljo, 
nas 
ob  
pomoči  
Božje besede  
bogoslužje usmerja v doživetje pre-
senečenja, veselega začudenja, ki ga 
je mogoče razbrati iz Elizabetinega 
vzklika ob nenadejanem obisku in 
pozdravu mlade sorodnice Marije. 
Elizabeta je polna začudenja vzklik-
nila: „Od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda?“  

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Prepričan sem, da bo obhajanje Bo-
žiča za nas koristno samo, če se bomo 
znali zaustaviti na treh „krajih začu-
denja“, ki jih srečujemo sredi svojega 
vsakdana. Prvi takšen kraj je drug 
človek. Poklicani smo v njem odkriti 
svojega brata. Odkar smo res doživeli 
Božič, je v obrazu vsakega človeka 
mogoče odkriti podobnost z Božjim 
Sinom. In to še zlasti, če je to obraz 
ubogega, saj je Bog prišel na svet ubog 
in prav ubogi so se mu prvi približali. 
 

Kot drugi kraj našega čudenja je zgo-
dovina oz. dogajanja, katerih potek 
pripisujemo gospodarstvu, financam 
ali trenutnim vladajočim. Marija pa 
v svoji hvalnici Magnificat poje, kako 
Bog mogočne prevrne s prestola in 
poviša ponižne, z dobrotami napolni 
lačne in bogate odslovi praznih rok. 
 

Za tretji kraj našega občudovanja / 
začudenja lahko izpostavimo Cerkev. 
Naj bo naš pogled nanjo prežet z vero, 
ki ne gleda nanjo zgolj kot na versko 
ustanovo, temveč jo doživlja kot Mater, 
ki kljub madežem in gubam odseva 
poteze Neveste, ki jo Kristus ljubi in 
očiščuje. Cerkev Jezusa z zaupanjem 
in veseljem pričakuje in s tem hkrati 
izraža upanje vsega sveta. Cerkev je 
kot Mati, ki ima vedno na stežaj odpr-
ta vrata za sprejem vseh. Z materin-
skim nasmehom široko razprostira 
svoje roke v želji, da bi vse pripeljala 
k Božjemu usmiljenju. 
 

Povabljeni smo, da se z Marijinim 
srcem čudimo in veselimo velikega 
Božjega daru. Naj nam pomaga, da 
se bomo znali čuditi Jezusovi prisot-
nosti v sočloveku, v zgodovini in v 
Cerkvi, sicer ga ne bomo srečali. 

 

 

 PRAVA LUČ MIRU  

 

 

Luč, mir in veselje ne visi-
jo na božičnem drevescu. 
Ne objamejo te ob senti-
mentalni božični glasbi.  

 

Božični sejmi, voščila in priprava daril 
ne morejo napolniti s srečo nobenega 
srca.  
 

V revščini in hladu in globoki osamlje-
nosti je prišel na svet k vsem ljudem 
Nekdo, ki je s svojim življenjem želel 
postati luč in toplina. 
 

Če si odprt za skrivnost tega Človeka, 
odprt kot otrok, te bo objela luč in 
začutil boš toplino. 
 

V teh dneh ti želim v srcu luč in to-
plino, da bi ljudem pregnal hlad in 
jim v temi prižgal nekaj zvezd. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 
 

 

 

»Velikokrat se počutim osamljenega, 
ker ne poznam Boga,« so besede, ki 
dobro razodevajo občutke številnih 
sodobnih otrok in mladih, pa tudi 
odraslih in starejših. To se pravi, da 
je v srcu vsakega človeka sobica, 
»kamrica srca«, kot je rekel pisatelj 
Ivan Cankar, ki je pripravljena za 
gosta. In ta gost je Bog. 
 

Božjo bližino najbolj čutimo prav za 
božič. Prav na ta praznik namreč do-
življamo, kako ljubezniv je Bog, saj 
prihaja k nam ljudem kot nemočen 
otrok. Bogu je človek pri srcu. Bog 
prihaja k nam, da bi ostal med nami 
kot »Bog z nami«, in bi ne bili več 
sami. 
 

Povzeto po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 



 

 

 
 

  

 

24. 12.. PONEDELJEK  *  Adam in Eva, prastarši       
      

 
 

POLZELA         20.00 
 
 
ANDRAŽ    22.00 
 
POLZELA         24.00 
 
G. OLJKA      24.00 

       

SVETI VEČER 
 
 

… za + Majo in vse MOŽINOVE  
… za + Mihaela KOTNIKA  / … za + Janeza CUKJATIJA 
… za vse + JOŠOVČEVE                  * maš.:  J.K., G.B., V.A., A.Š. 

… za + Andreja, Cilko KOREN, Marjano, Rudolfa CEVZARJA 
… za + Janeza CUKJATIJA                          * maš.:  J.K., T.K. 
… za + Slavija, Antona PLANINŠECA, Bernardo ŠVAB 
… za + Marijo, Antona SVETKO                   * maš.:  J.K., V.A. 
… za + Branka PFEIFERJA   / … za + Janeza CUKJATIJA 
 

25. 12.. TOREK  *  BOŽIČ – Gospodovo rojstvo * Anastazija, mučenka            
 

 

ANDRAŽ                 9.00 
 
POLZELA      10.30 
 
ŠENEK            15.00 

  

… za + Srečka, Jožico PIŽORN 
… za + Janka PRAPROTNIKA                        * maš.:  J.K., S.P. 
… za + Jelico TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE 
… za zdravje                                                                  * maš.:  J.K., G.B. 

… po namenu oskrbovancev in njihovih svojcev 
   

 

26. 12.. SREDA  *  Štefan, diakon, muč. * Zosim, pp. *  Dan samostojnosti             
 

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
POLZELA      10.30 
 

 

… za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK 
… za + Marijo Štefanijo PIREČNIK                                  
… za + Minko, Ladka KOŠECA, Janka KOTNIKA, Stanka  
… za + Jožefo KORBER (1. obl.)                 / PODBREGARJA 
… za + Štefan OKORNA                         * maš.:  J.K., G.B., Š.D.       

27. 12.. ČETRTEK  *  Janez, apostol, evangelist * Fabiola, spokornica                  
 

     
 

POLZELA      17.00 
  

 

… za + Jožeta ZBIČAJNIKA, Antona, Marijo CIZEJ,  
… za + Franca (obl.) in Silva OŽIRJA       / ZBIČAJNIKOVE 
… za + Stanislava RIBIČA (obl.)                * maš.:  J.K., S.P., A.Š. 
 

28. 12.. PETEK  *  Nedožni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski, škof     
 

     
 

ANDRAŽ             16.00 
POLZELA                  17.00 
 

  

… za + Zvoneta OŽIRJA  
… za + Milana VASLETA  / … za + Bruna JUGA (obl.)  
… za + Vero ŠPILER (30. dan)                      * maš.:  J.K., G.B., V.A. 
 

 

29. 12.. SOBOTA  * Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj          
 

   

 

POLZELA          11.00 
POLZELA                  17.00 
 

  

… v zahvalo in za zdravje ob 90-letnici 
… za + Cvetka RAKUNA (obl.), ostale RAKUNOVE 
… za + Štefanijo OTOREPEC (1. obl.)    
… za + Davida VELEPIČA      
… za + Ireno PEVNIK (8. dan)              * maš.:  J.K.,  A.Š., V.A., G.B. 
 

 

30. 12.. NEDELJA  *  SVETA DRUŽINA * Feliks I., papež * Janez Boccardo          

 
   
  
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ivana DUŠIČA 
… za + Ivana, Marijo CVENK (obl.), CVENKOVE, MAROVTOVE 
… za + Marijo CIZEJ roj. MEŠIČ (obl.) in Stanka  
… za + Anžeta, Antonijo, Stanka  KOLENCA    * J.K., G.B., Š.D. 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 23. decembra bodo skavti 
že tradicionalno prinesli Luč miru iz 
Betlehema tudi k nam. Sodelovali bo-
do pri vseh sv. mašah in imeli s seboj 
tudi sveče. Del vašega daru bo šel v 
dobrodelne namene. Lepo vabljeni, 
da plamen ponesete v svoje domove. 
»Delimo plamen – zanetimo mir.« 
 
 

 

V ponedeljek, 24. decembra zjutraj ne 
bo maše in devetdnevnice. Svojevrstna 
oblika bogoslužja naj bo postavljanje 
jaslic in božičnega drevesa. 'Glavno 
besedo' pri tem naj imajo mladi. 
 
 

 

V ponedeljek, 24. decembra čez dan je 
še adventni čas. Zvečer pa se prične 
praznik z nočnimi mašami ob 20. in 
24. uri na Polzeli, ob 22. uri v Andražu 
in ob 24. uri na Gori Oljki. 
 
 

 

V torek, 25. decembra bo poleg do-
poldanskih prazničnih maš v cerkvah 
obeh župnij tudi maša v Domu upo-
kojencev na Polzeli. Ob 15. uri. 
 
 

 

V sredo, 26. decembra, na god sv. Šte-
fana in praznik samostojnosti bo pri 
vseh mašah blagoslov soli in vode. 
 
 

 

V četrtek, 27. decembra, pri maši ob 
17. uri tradicionalni blagoslov vina.  
 
 

 

V nedeljo, 30. decembra bo naša misel 
in molitev namenjena družinam, saj 
se spominjamo sv. Družine. Otrokom 
bo podeljen posebni blagoslov.   
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Umbreht, Andraž 111, Ro-
senstein, Andraž 111/a.  Polzela: 
Polzela II.  

 

 

 'OTROCI ZA OTROKE'  
 

 

Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni 
koledar'. V zvezku je bil tudi načrt 
škatlice za darove, ki naj bi jih otroci 
zbirali za otroke v misijonih. Božič 
je čas, ko te škatlice prinesejo in po-
ložijo k cerkvenim jaslicam. Hvala! 
 
 
 
 
 
 

 

 GLASBENI DOGODEK 
 

 

V torek, 25. decembra, ob 19. uri bo 
v župnijski cerkvi na Polzeli tradi-
cionalni 'Božično-novoletni koncert'.  
Letos bo nastopil 'Slovenski oktet'. 
Vstopnine ne bo. Lepo vabljeni!  
 
 

 

Na koncert vabijo tudi v Domu, oz. v 
cerkvi sv. Jožefa v Celju. Ob 16. uri bo 
prepeval etno ansambel 'Prifarski 
muzikanti. Vstop prost.  
 
 
 
 
 
 

 

 JASLICE 
 

 

25. in 26. decembra vabi Turistično 
društvo Šempeter v Savinjski dolini 
na 'Božično skrivnost v Jami Pekel'. 
Žive jaslice in glasba se bodo vrstile 
od 15. do 18. ure. Pred jamo prijetno 
praznično druženje. 
 
 

 

Do 2. januarja bo v gasilskem domu v 
Drešinji vasi še na ogled 15. razstava 
»Jaslice Savinjske doline«. Odprta bo 
23., 25., 26., 30 decembra ter 1. janu-
arja od 10. do 18. ure. 
 
 

  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 €  


