
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas so se voditelji ljudstva 
norčevali iz Jezusa in govorili:  
»Druge je rešil, naj reši sebe, če 
je on Božji Mesija in Izvoljenec.«  
Posmehovali so se mu tudi 
vojaki; pristopali so in mu 
ponujali kisa. Govorili so:  
»Če si judovski kralj,  
reši samega sebe.«  
Nad njim je bil tudi napis:  
›Ta je judovski kralj.‹ 

 

  (Lk 23,35-38) 

..
 

Zadnja nedelja cerkvenega leta nosi 
ime nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva. 

Pa je Kristus resnično naš Kralj? 
Tako blizu je, tukaj je, a hkrati 

mnogokrat tako daleč.  
Podarja se nam, ljubi nas,  

mi pa mu ne pustimo vstopiti.  
Ne čakajmo predolgo,  

že danes se mu zaupajmo 
in odprimo košček srca,  

da zažari v nas  
njegova luč. 

 

Po: Uvodi pri sv. mašah – C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadnje dni svojega življenja na zemlji 
je Jezus pokazal, da njegovo kral-
jestvo ni od tega sveta in da ga ne 
vzpostavlja s silo, s prevratom in z 
orožjem. Nekaj dni pred veliko nočjo 
je na osliču prijahal v Jeruzalem, in 
to na izposojenem. Pravi Izraelov 
kralj ne prihaja na konju, ki je simbol 
vojaške moči, temveč na oslu. Osel je 
vojaško neuporabna žival, kakršno 
so takrat imeli revni ljudje, zato je 
simbol miru in nenasilja. Ne stopa 
v tekmo z vojskami in silami tega 
sveta. Njegov prihod v Jeruzalem 
na osliču je simbol, da se odreka 
zemeljski moči. 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
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Bistvo Kristusovega kraljestva se nam 
še bolj razodene na veliki petek, ko 
»Jezus Nazarečan, judovski kralj« 
umira na križu. To je njegov pravi 
prestol. Križ je najvišji izraz zemelj-
ske nemoči, hrkati pa izraz popolne-
ga zaupanja v Božjo moč. 
 

Njegovo kraljestvo je »kraljestvo 
resnice in življenja, svetosti in milosti, 
pravičnosti, miru in ljubezni«. Zato 
je v tem svetu tako krhko in nenasil-
no kakor njegov kralj, ki jezdi na 
osliču ali visi pribit na križ.  
 

Jezus Kralj ni bil revolucionar ali 
vodja vstaje, kakršnega so si mnogi 
Judje želeli. Za revolucijami ostajajo 
pogorišča in kri. »Veliki časi« puščajo 
za seboj velike kupe ruševin, je za-
pisal H. Hesse. 
 

Ni še tako dolgo, ko se je Cerkev 
enačila z Božjim kraljestvom na 
zemlji. Več kot tisoč let je bila tudi 
svetna sila in imela svojo državo. 
Šele na zadnjem koncilu je jasno 
povedala o sebi, da je le kal, začetek 
in znamenje Božjega kraljestva. Od-
ložila je večino znamenj zunanjega 
blišča in razglasila, da »nositelji sveta 
oblasti služijo svojim bratom«. 
 

Cerkev kot celota pa tudi posamezni 
kristjani so v stalni skušnjavi, da bi 
hoteli kraljevati. Pravo in edino kral-
jevanje pa je zanjo služenje Kristusu 
v ljudeh. Toliko je kraljevska, kolikor 
je tudi njen prestol križ in njeno kral-
jevo žezlo evangelij. 
 

Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah 
 
 
 

 
 
 

 

 SVOJSTVEN KRALJ  

 

 

Če je Jezus bil, kakor je 
res bil, pravi človek, ni 
mogel ostati brezbrižen 
ob privlačni zamisli, da 

bi ga postavili za kralja. Toda v njem 
je bila močnejša zavest o njegovi po-
klicanosti, o njegovem poslanstvu: 
privesti može in žene do tega, da bodo 
častili edinega Boga in samo njega. 
Le kako bi mogel, še naprej govoriti 
ljudem: »Ne morete služiti Bogu in 
denarju« (prim. Mt 6,24), če bi pristal 
na to, da sede v fotelj, iz katerega bi 
gledal, kako se pred njim upogibajo 
kolena? 
 

Ampak postati kralj je tako mikavno! 
 

Če bi imel v rokah oblast, ali ne bi 
bilo lažje doseči, da bi ljudje sprejeli 
njegovo sporočilo? Z dobro izurjeno 
vojsko ob sebi, ali se ne bi takoj po-
večalo število njegovih učencev? Ali z 
mečem v roki ne bi bilo njegovo 
sporočilo bolj prepričljivo? 
 

Ne, Jezus ni izbral te poti! Res je pri-
volil, da ga Pilat imenuje »kralj« in 
se je priznaval za kralja – o tem ni 
dvoma. Toda šele tedaj, ko ni bilo več 
nobene nevarnosti, da bi ga postavljali 
nasproti Bogu, in ko nihče več ni mogel 
dvomiti, da izpolnjuje Očetovo voljo, 
ki jo je sprejel v dramatičnih trenut-
kih na vrtu Getsemani. 
 

 Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 
 
 
 
 

 

Pot začenjamo od Boga, da bi se spet 
vrnili k Bogu. To je edino gibanje, ki 
je smiselno in koristno. 

(Leon Bloy) 



 

 

 
 

  

 

24. 11.. NEDELJA  * KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Flora (Cvetka)    
 
   
   
 

 

POLZELA            6.30 
     POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.00 

     POLZELA      10.30 
   

 

… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje 
… za žive in rajne polzelske farane                         
… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje 
… za + Maksa GERŠAKA, vse SATLERJEVE  
… za + Angelo in Ludvika CIZEJA 
… za + Marjano KAPITLER 
… za + Viktorja JEŽOVNIKA              * maš.:  V.B., A.Š., K.C., Š.D. 
  

 

25. 11..  PONEDELJEK  * Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka  
      

POLZELA     16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

 

… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje 
… za + Janeza HRAŠARJA                                        * maš.:  D.S., Š.D. 

… za zdravje 
  

26. 11.. TOREK  * Leonard Portomavriški * Obl. posvetitve celjske stolnice              
 

 

POLZELA     16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

  

… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje 
… za + Vero (obl.) in Franca ŠPILERJA                  * maš.:  I.A., Š.D. 

… za zdravje 

 
 

27. 11.. SREDA  * Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije 

 
 

POLZELA           7.00 
 

ŠENEK       10.00 

 

… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško  

… za + Nado KOLARIČ (8. dan)                                                                                                    

… za + Janeza BRAČUNA   

                      

28. 11.. ČETRTEK  * Katarina Laboure, redovnica, vidkinja 

 

   

 

POLZELA     16.30 
POLZELA      17.00 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim, spovedovanje 
… za + Ivana in Terezijo KOLŠEK 
… za + Karla TAJNŠKA (30. dan)   
… za + Antona PLEŠNIKA (7. dan)                       * maš.:  g. ..., Š.D. 
… po maši: molitev za duhovne poklice 

 
 

29. 11.. PETEK  * Filomen, mučenec * Radbod (Radogost), škof  
 

 

POLZELA     17.00 
  

… za 2 + Karla VASLETA in vse MOCOVE 
… za + Rozalijo KORBER in Andreja                                                                        

 
 

30. 11.. SOBOTA  * Andrej, apostol * Friderik, eremit * Janez iz Vercellija 
   
   

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Marijo in Štefana URANJEKA   
 

 

1. 12.. NEDELJA  * 1. ADVENTNA – NEDELJA KARITAS * Edmund    
 
   
   
 

 

POLZELA                        7.00 
 

POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane 
… v zahvalo                         
… za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK 
… za + družino GRADIČ 
… za + Janeza SERDONERJA (obl.), Stanka NOVAKA ml. in 
            mamo Marijo                          * maš.:  g. ..., A.Š., K.C., Š.D.  

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 
 

Od 25. novembra do 1. decembra bomo 
obhajali teden Karitas z motom 'Dobro 
iz vsakega srca'. Za vsak dan so priprav-
ljena krajša razmišljanja. Z njimi ali 
brez njih poglobite svojo dobrosrčnost. 
 
 

 

Adventni venčki župnijske Karitas 
Polzela bodo na voljo to in prihodnjo 
nedeljo (24. novembra in 1. decembra). 
Dar, ki ga boste namenili za ta simbol 
prihajajočega božičnega praznika, bo 
šel v dobrodelne namene. 

 
 

 

V sredo, 27. novembra ob 11. uri bo na 
Ponikvi srečanje sodelavcev Karitas. 
 
 

 

V sredo, 27. novembra ob 17. uri bo na 
Polzeli srečanje ŽPS.  
 
 

 

V sredo, 27. novembra bo v dvorani 
Golovec v Celju dobrodelni koncert za 
družine v stiski 'Klic dobrote' - dobro 
iz vsakega srca. Pričel se bo ob 20. uri.  
 
 

 

V petek, 29. novembra, ob 18. uri, bo 
v športni dvorani OŠ Polzela 
tradicionalni dobrodelni koncert 
»Odprta dlan«, od 17. ure dalje v avli 
šole poteka božični bazar. Ves 
izkupiček je namenjen v šolski sklad. 
 
 

 

V soboto, 30. novembra od 9.30 do 13. 
ure bo v Domu sv. Jožef Celje duhovna 
obnova (škof Kramberger). 
 
 

 
 

V nedeljo, 1. decembra od 15. uri bo v 
cerkvi sv. Neže v Libojah revija cerkve-
nih pevskih zborov dekanije Žalec. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Ločica (Polzela II.) dogovor. 

 
 
 

 

 

  SVETI MIKLAVŽ  
 

 

Bliža se god sv. Miklavža in v povezavi 
z njim tradicionalno miklavževanje. 
Pozanimajte se, kje Miklavž sprejema 
pomoč za pripravo daril in organizacijo 
obdarovanja.      
 
 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in nepre-
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo 
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi 
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, 
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi 
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče 
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb-
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 
evangeliju in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 
 

 

  SVETNIŠKA MISEL  
 

 

Kako čudovito je vendar to. Najboga-
tejši v nebesih je najrevnejši na zemlji. 
In zakaj? Da bi revne naredil bogate, 
si je Jezus že ob svojem rojstvu izbral 
revščino za svojo nevesto in krščan-
sko ljubezen dal revščini za rejnico, 
ko je rekel: »Dajajte in se vam bo dalo. 
Resnično, povem vam, kar ste storili 
najmanjšemu, ste storili meni.«  
 

O moji kristjani, kakšen čudež Božje 
ljubezni praznujemo. Bog je svet tako 
ljubil, da je dal svojega Sina. Kakšen 
dar hvaležne ljubezni naj mu za to pri-
našamo? Takole nam sporoča sam: 
»Resnično, povem vam, kar ste storili 
najmanjšemu, ste storili meni.« 
 

( bl. Anton Martin Slomšek) 
 
 

 
 
 

Vera ni luč, ki prežene vsako našo temo, 
ampak svetilka, ki vodi naše korake 
ponoči.                              (papež Frančišek) 


