
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Kaj torej ste šli gledat? Preroka? 
Da, povem vam, več kot preroka.  
Ta je tisti, o katerem je pisano:  
Glej, svojega glasnika pošiljam 
pred tvojim obličjem, ki bo 
pripravil  
tvojo pot pred teboj.  
Resnično, povem vam:  
Med rojenimi od žená ni vstal  
večji od Janeza Krstnika,  
vendar je najmanjši  
v nebeškem kraljestvu  
večji od njega.« 

  (Mt 11, 8–11) 

 

Nebeški Oče, milostno se ozri na 
nas, ki z veseljem pričakujemo  
praznik rojstva tvojega Sina.  
Daj, da bodo naša srca pripravljena  
sprejeti velik dar odrešenja.  
Naj bo prihajajoči božič za vse nas 

dan veselja  
in poglobitve vere.  
To te prosimo  
po Kristusu,  
našem Gospodu.  

Amen. 
 
 
 
 
 

   Povzeto po: Družina slavi Boga 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advent pomeni pričakovanje 
prihoda našega Odrešenika. Ni to 
neko folklorno spominjanje 
dogodkov izpred dva tisoč let, 
temveč je pričakovanje osebnega 
srečanja slehernega od nas z 
Jezusom, ki prihaja. Dobro vemo, 
kakšen je velikokrat naš advent: 
površni smo, mlačni, pozabljamo, 
koga čakamo. Predvsem pa 
pozabljamo, da ne čakamo samo mi, 
ampak da nas čaka Bog - veliki 
Čakajoči. Na vprašanje "Koga 
pričakuješ?" bi mi odgovorili: 
"Pričakujem Jezusa, ki prihaja kot 
Odrešenik, kot tisti, ki mi s svojo 
besedo in z zgledom kaže pot iz 
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sebičnosti, iz zaprtosti vase, iz 
brezupne ozkosti, v katero se 
zapiram zaradi greha." Bog pa bi 
dejal: "Pričakujem tebe. Pričakujem, 
da vsak dan odpreš okna in vrata 
svojega srca in svoje duše, da lahko 
vanjo posveti sonce moje milosti. Ne 
maram, da bi zmrzoval daleč proč od 
mene, temveč hočem, da živiš od 
moje ljubezni. Tudi če mi obrneš 
hrbet, jaz te čakam in te vabim k sebi 
z ogrevajočimi žarki usmiljenja in 
odpuščanja ..." 
Kako se bo na zunaj poznalo, da 
pričakujemo Jezusa? Tako, da ga 
bomo znali videti in sprejemati v 
ljudeh, ki živijo z nami in okoli nas. 
Božič ni praznik čustvene romantike 
za zaklenjenimi vrati in 
zapahnjenimi polkni, temveč mora 
biti dan odprte ljubezni. Ni treba 
iskati "tujcev", da bi jim za božič 
postregli. Ozrimo se okoli sebe: 
velikokrat smo v domači družini 
eden drugemu tujci. Poskusimo v teh 
dneh nekoliko utihniti in prisluhniti 
drug drugemu v družinskem krogu. 
Pojdimo za nekaj časa "iz svoje kože", 
iz katere nemalokrat napačno 
presojamo druge, in se postavimo "v 
kožo" drugih: starši v otroke, mož v 
ženo, žena v moža, stari v mlade, 
mladi v stare ... Bog od nas ne 
pričakuje velikih besed, ampak 
majhna, iskrena dejanja. Ljudje, ki 
živijo ob nas, ob bližnjih praznikih od 
nas ne pričakujejo naših daril, ampak 
nekaj več srca, nekaj več 
razumevanja. 
                                                                        Po: S. Čuk 

Moč 
velikodušnosti, 

ki more 
ozdraviti 

mesto 
sebičnosti, 

učinkuje  
samo, če jo 

pričakujemo.  
Kdor ničesar ne pričakuje, 

običajno tudi ničesar ne dobi. 
Prav naša pričakovanja nam 

pomagajo živeti in nam dajejo 
moč za upanje in usmerjajo 

naše življenje. Zato ni vseeno, 
koga pričakujem. Kaj danes 

ljudje pričakujemo? Ali še 
pričakujemo Božje odrešenje? 

Kaj pričakujemo v teh 
adventnih dneh? Počitnice, 

darila, praznično večerjo ali 
kosilo …? So še v našem  

mestu, v naši župniji ljudje, ki 
pričakujejo Kristusa in njegovo 

sporočilo? Če pričakujemo 
pomembnega človeka ali  

osebo, ki jo ljubimo, potem se 
pripravljamo na njegov prihod. 

Koliko pa se sami, v naših 
družinah, župniji … 

pripravljamo na  
Kristusov prihod?  

 

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
 
 

 

Družinske radosti so za človeka 
najdragocenejše v življenju in 
veselje, ki ga okušajo starši ob 
svojih otrocih, je najsvetejše na 
svetu.                   
                            Johann Heinrich Pestalozzi 



 

 
 

 
 

  

 

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 
 

 

16. 12..  PONEDELJEK  * Adelajda (Adela), kraljica                 * DEVETDNEVNICA  
      

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… + Agico in Avgusta TERGLAV 
… + Marijo KUMER (obl.) in Andreja 
… + Antona PLEŠNIKA (30. dan) 
 

17. 12.. TOREK  *  Janez de Matha, red. ustanovitelj           * DEVETDNEVNICA 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
  

… + Ljudmilo in Ladka KOLENCA 

… + Ano in Mata DOMINKOVIČ 

 
 

18. 12.. SREDA  *  Vunibald, opat * Gacijan, misijonar        * DEVETDNEVNICA 

 
 

POLZELA                        7.00 
 

… za + Nado KOLARIČ (30. dan) 
 

19. 12.. ČETRTEK  *  Urban V., papež * Anastazij, opat      * DEVETDNEVNICA 

 

 
 

POLZELA              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marjana MEŠIČA 
… za + Jožefo TURNŠEK (8. dan) 
 

 

20. 12.. PETEK  *  Vincencij Romano, duhovnik                      * DEVETDNEVNICA 
 

   
 

POLZELA     17.00 
  

… za + Marijo in Alojza VASLE 
 

 

21. 12.. SOBOTA  *  Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj  * DEVETDNEVNICA 
   
   

 

POLZELA     15.00 
POLZELA     17.00 

  

… za blagoslov in srečo v družini (poročna) 
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Janeza Marolta 
 

 

22. 12.. NEDELJA  * 4. ADVENTNA * Frančiška, red.ust. * DEVETDNEVNICA  
 
   
   
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Alojza SATLERJA (obl.) 
… za + Antona OCVIRKA 

  

 
 

     

 
Pri molitvi je zelo pomembno, da znamo Boga tudi poslušati.  
Moramo mu dati priložnost, da nam tudi on spregovori  
in da se ne dušimo v obilju svojih besed. 

(Vital Vider) 
 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti:  
ženin Tadej Vrtačnik, Ob Savinji, 
Polzela in nevesta Sandra Majhenšek, 
Poljska cesta, Polzela.  
 
 

 

Vse dneve v tem tednu bo pri mašah 
božična devetdnevnica. »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo.« 

 
 

 

* Spovedovanje na Polzeli: pol ure 
pred vsako sv.mašo, po potrebi tudi 
po njej, v nedeljo, 22. decembra še 
med sv.mašo ob 10.30. 
* To nedeljo, 15. decembra, ob 15. 
uri, spovedovanje v Šempetru, v 
nedeljo, 22. decembra, ob 15. uri, 
spovedovanje v Gotovljah. 
* Spovedovanje pri kapucinih v Celju 
poteka vsak dan 30 minut pred in med  
sv.mašo, ki se prične ob 18. uri.  
 
 

 

V nedeljo, 22. decembra bodo skavti 
že tradicionalno ponesli Luč miru iz 
Betlehema tudi k nam. Sodelovali 
bodo pri vseh sv. mašah in imeli s seboj 
tudi sveče. Del vašega daru bo šel, kot 
običajno, v dobrodelne namene. 
Vabljeni, da plamen ponesete v svoje 
domove. »Ne boj se goreti!« 

 
 

  KOLEDOVANJE 2020 
 

 

Veroučenci vabljeni k sodelovanju v 
koledniški akciji 4. januarja 2020. 
Posvetujte se s starši in se čim prej 
prijavite svojim katehistinjam. 
Prijavite se tudi tisti, ki na novo želite 
sprejeti kolednike. Če ste že na 
seznamu iz preteklih let, je obisk 
kolednikov že zagotovljen. 
 
 

 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. 
 
 

  KULTURA  
 

 

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

 
 

  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                                                                                                                                                                                                     € 

 
 
 

Mohorjeva zbirka je že prispela. 
Naročniki jo lahko prevzamete. 
 
 

  SEDEŽNINA 2020  
 

 

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


