
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, 
Marija, kajti našla si milost pri 
Bogu. Glej, spočela boš  
in rodila sina, ki mu daj ime 
Jezus. Ta bo velik in Sin 
Najvišjega; Gospod Bog  
mu bo dal prestol njegovega 
očeta Davida, kraljeval 
bo Jakobovi hiši vekomaj in 
njegovemu kraljestvu ne 
bo konca.« Marija je rekla:  
»Glej, dekla sem Gospodova,  
zgodi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je šel od nje. 

  (Lk 1,30–33.38) 

 

Na poti adventnega časa sveti Brezmadežna 
Marija kot zvezda, ki je 'znamenje trdnega 

upanja in tolažbe'. Da bi prišli do Jezusa, 
prave luči, sonca, ki je pregnalo vse temine 

zgodovine, potrebujemo luči, ki so nam bliže. 
To so človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo 

luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še 
prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot 

Marija? Kdo je lahko za 
nas bolj zvezda upanja, 

kot je ona, jutranja 
zarja, ki je napovedala 

dan odrešenja? 
 
 
 
 
 

   Benedikt XVI. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mariji je Bog poslal angela s posebnim 
naročilom. Marija je to sporočilo sprejela. 
Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, 
naj si vzamemo več časa za molitev, za 
spokornost, za duhovno branje, za obisk 
cerkve, naj si vzamemo več časa za pogovor z 
možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, 
župljani, sodelavci, naj poravnamo zastaran 
dolg, pozabimo zamero, izpolnimo 
zanemarjeno dolžnost, prekinemo neurejeno 
poznanstvo … 
Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem 
devištvu nikoli dvomila. Vendar pa Marija ni 
bila devica le telesno, temveč še bolj duhovno. 
To pomeni, da ni bila na nikogar navezana, 
razen na Boga. Če je bila še na koga, je bila 
zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, 
ki je poročen, če je njegova poročenost po 
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Božji volji in če uravnava svoj zakon po Božjih 
načrtih. Marija je premišljevala. Ni bila 
zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku za 
nekaj navdušila, a se v naslednjem premislila. 
Tehtala je angelove besede in želela zvedeti 
njihov pomen. Šele potem je izrekla svojo 
privolitev. Glej, dekla sem Gospodova. Marija 
ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi morda 
to hotel. Dekla je Gospodova, to pa z vsem 
srcem in z vso dušo. Ni pravi kristjan, kdor 
vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur 
ničesar odreči. Kdor hoče biti hlapec vsem, ni 
hlapec nikomur. Pravi kristjan je, kdor z vso 
razpoložljivostjo srca in duše služi Bogu, 
ljudem pa, ker v njih gleda Boga. V tem je 
kristjanova svetost. Tako je služila Bogu 
Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu in 
ljudem zaradi Božjega materinstva izredna in 
nadvse vzvišena, ji je prinesla tudi izredno in 
nadvse vzvišeno svetost, popolno odsotnost 
greha in polnost milosti Svetega Duha.  
Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji 
bližamo.                                                  Po: F. Cerar 

 
 

 

 PISMO NUNCIJA CELJSKI ŠKOFIJI  
 

 

Dragi duhovniki, redovniki, redovnice 
in verniki celjske škofije! 
Ob začetku novega liturgičnega leta 
sem pomislil, da bi vas pozdravil in 
poslal vam, sestre in bratje v Kristusu, 
pismo. Poznam in razumem vaše stanje 
duha. Z mnogih strani so prišle do mene 
vaše skrbi, da še nimate škofa. Ta skrb 
se mi zdi zelo pozitivna in pomeni, da 
ste dobro razumeli, kaj je škof in kako 
potreben je vernikom, da jih vodi k 
svetosti.  To je legitimna skrb vseh vas. 
Odkar se je začelo moje poslanstvo v 
Sloveniji, je Celje, ki sem ga obiskal, tudi 
moja skrb. Imel sem zanimivo srečanje 
z duhovniki, ki mi je zelo pomagalo, da 
sem deloma razumel cerkveno 
resničnost vase škofije. Vsakemu od vas 
želim zagotoviti, da Celje ni pozabljeno. 
Vsak dan je navzoče v mojih skrbeh in v 
moji molitvi . Ta čas pričakovanja, ki ga 
živite, lahko doživljate negativno in tudi  v  
obliki vznemirjenosti in špekulacij, ki bi 

lahko povzročile zmedo . Sveto  pismo  je  
vedno  poudarjalo, da ta zelo in morda 
preveč človeški odnos ni  dober za notranji 
mir in za cerkveno življenje. Zato vas 
vabim, da poglobite svojo molitev, tako da 
po  Svetem  Duhu  prosite njegove sadove  
za  vse  duhovnike,  redovnike,  redovnice  
in vernike  v  Celju  skupaj,  pa  tudi za 
Svetega očeta, ki mora razumeti in se prav  
odločiti  v  dobro  Božjega  ljudstva  v  Celju. 
"Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, 
potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje" (Gal 
5,22-23) . Molite tudi že za svojega 
bodočega škofa. Zaenkrat samo Bog ve 
njegovo ime. Vsak izmed vas pa naj že 
moli zanj v ponižnosti svojega srca in v 
skladu z drugo zapovedjo  pomaga  tistim,  
ki  so vznemirjeni,  zopet  najti  mir. 
Zahvaljujem se Bogu, da pričakovanje 
novega škofa sovpada z začetkom obdobja 
priprave na Božič. To je čas vedrega 
pričakovanja, v znamenju upanja. 
Bogoslužje in  lepe adventne pesmi nam 
pomagajo, da vstopimo v novo dinamiko. 
To je  blagoslovljeni  čas. Naš Sveti oče, 
papež  Frančišek,  nam je  na zelo preprost 
in ponižen način pokazal, da je advent »čas, 
ki nam je dan, da sprejmemo Gospoda, ki 
prihaja k nam, da potrdimo svojo željo po 
Bogu, da gledamo naprej in se pripravimo na 
Kristusov ponovni prihod." Za Celje ta čas 
pričakovanja ni namenjen le sprejemu 
novega škofa, ampak tudi in predvsem čas 
preverjanja in prečiščenja  želje  po  Bogu,  
vere  vsakega  izmed  nas.  To  je prava  in  
ustrezna drža! Za Božič vam želim srčni 
mir in prosim našega Gospoda, da vas 
napolni z vedrino. Za leto 2020 pa prosim 
Boga, da bi vsakemu od nas podaril 
zdravje in veselje. Prisrčno vam dajem 
Božji blagoslov. 
 

  (Msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich) 
 
 

 

Bog ni nikomur zato darov dal, da bi jih 
posedoval, ampak da bi drugim pomagal in 
bi vsi ljudje bili srečni.                               

( bl. Anton Martin Slomšek) 
 



 

 
 

 

 
 

  

 

8. 12.. NEDELJA  * Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij     
 

    
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
 
 
 VIMPERK    15.00  

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Zvonka in Rozalijo KOLŠEK 
… za + Marjana NOVAKA (obl.) 
… za + Stanka PODBREGARJA                 * maš.:  g. ..., Š.D.,A.Š 

… za + Marijo, Jožefa, Heleno ter  
                 Franca, Marijo in Silva OŽIR  
 

 

9. 12..  PONEDELJEK  * Peter Fourier, red. ust. * Valerija, mučenka  
      

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za zdravje 
 

10. 12.. TOREK  * Loretska Mati Božja * Evlalija, mučenka * Gregor III., papež            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
  

… za zdravje 

 
 

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

 
 

POLZELA                        7.00 
 

… za + Marijo in rodbino PODLUNŠEK 
 

12. 12.. ČETRTEK  * Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat * Pij Ludwik 

 

 
 

POLZELA              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Cilko, Franca, Branka in Danija HROVAT 
 

 

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

   
 

POLZELA     17.00 
  

… za + Slavka in Ivanko VAŠL, HOJNIKOVE, BLAŽIČEVE 
… za + Ivana ROJŠEK (obl.) ter Jožefo in Ivanko   
 

 

14. 12.. SOBOTA  * Janez od Križa, duhov., cerkveni učitelj * Spiridion, škof 
   
   

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Franca ŠTAHLA, starše, brata in sestri 
… za + Karla TRAUNERJA 
… za + Kristino NOVAK (obl.) in dvojne staršeŠ.D. 
 

 

15. 12.. NEDELJA  * 3. ADVENTNA NEDELJA * drinske mučenke    
 
   
   
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
 
 

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Marjana TERBOVCA, Anico in Stanka KOŠECA 
… za + Ivana BLATNIKA in sorodnike 
… za + Martino in Antona LEŠNIK 

  
 
 

 
 

     

 

Bog ni čakal, da bi mi šli k njemu,  
ampak on sam nam je šel naproti, brez zadržkov, brez mere.  
Bog je takšen: vedno stori prvi korak. On nam gre naproti. 
 

           (papež Frančišek) 
 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 8. decembra, ob 10.30, bo 
v župnijski cerkvi srečanje letošnjih 
'abrahamovcev' občine Polzela.  
 
 

 

To nedeljo, 8. decembra, ob 15. uri, 
bo praznična maša v cerkvi sv. 
Miklavža na Vimperku.  
 
 

 

V četrtek, 12. decembra, bo ob 18. 
uri, srečanje zakonske skupine.  
 
 

 

Mešani cerkveni pevski zbor vabi 
na vaje vsak torek do božiča ob 18. 
uri, v veroučni učilnici. Moški 
pevski zbor pa ima vaje ob sredah, 
ob 18.30, v kulturnem domu.  

 
 

  KOLEDOVANJE 2020 
 

 

Veroučenci vabljeni k sodelovanju v 
koledniški akciji 4. januarja 2020. 
Posvetujte se s starši in se čim prej 
prijavite svojim katehistinjam.  

 
 

 ADVENT  
 

 

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

 
 

  KULTURA  
 

 

To nedeljo, 8. decembra, ob 19. uri, 
bo v cerkvi sv. Jožefa v Celju koncert 
Ljubljanskih madrigalistov.  
 
 

 

V sredo, 11. decembra, ob 17. uri, bo 
na gradu Komenda odprtje zaključne 
razstave polzelskih likovnikov.  
 
 

 

V nedeljo, 15. decembra, ob 15. uri, 
bo v Domu krajanov Andraž »Urica 
ljudskih melodij in napevov. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Polzela II. 

 

 

  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 

 
 

 

  DUHOVNA OBNOVA  
 

 

V torek, 10. decembra, ob 19. uri, bo 
v Domu sv. Jožefa Celje razmišljanje 
iz sklopa »Pet cerkvenih zapovedi za 
življenje danes« (Anton Lavrič).  
 
 

 

V soboto, 14. decembra, ob 9. uri, bo 
v Olimju adventni duhovni odmik. 
Email: sabinazupan1@gmail.com. 
 
 
 

  NAROČNINE 2020  
 

 

Ognjišče ……………………….....    33,50 € 
Družina  ……………...........……  109,20 € 
Prijatelj  …………………….....…    11,70 € 
Misijonska obzorja  ……….…..   9,00 € 
#Najst  ………….......................…   27,00 € 
Mohorjeva zbirka  ………....…  49,00 €  
Magnificat  ………………….…...  55,80 €  
Cerkveni glasbenik  …….......   35,40 € 
Vzgoja ……....................…………   23,00 € 
Beseda med nami  ……….…..  23,40 € 
Božje okolje  …………......…….  29,40 € 
Cerkev danes  ….........................  35,40 € 
Communio  ………………….….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          34,00                                                                                                                                                                                                     € 

 
 
 
 

  SEDEŽNINA 2020  
 

 

Prispevke lahko oddate v času maš 
cerkovniku Dragu ali po dogovoru v 
župnijski pisarni. Bog povrni! 


