
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Njen mož Jožef je bil pravičen 
in je ni hotel osramotiti,  
zato je sklenil,  
da jo bo skrivaj odslôvil.  
Ko je to premišljeval, glej,  
se mu je v sanjah prikazal 
Gospodov angel in rekel:  
»Jožef, Davidov sin, ne boj se 
vzeti k sebi Marije, svoje 
žene; kar je spočela, je 
namreč od Svetega Duha.  
Rodila bo sina  
in daj mu ime Jezus,  
kajti on bo svoje ljudstvo 
odrešil grehov.« 

 

  (Mt 1,19-22) 

 

In rodila je sina, prvorojenca, ga povila 
in položila v jasli, ker v prenočišču 

zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7) 
  

Gospod, prosimo te,  
naj to veselo oznanilo  

najde svoj odmev  
v našem življenju,  
da se bodo po nas  
tudi drugi srečali  

s Kristusom,  
našim Gospodom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bogoslužje današnje maše je polno 
veselja, zadržane radosti, take, ki je 
trajna in po kateri nas nikoli ne boli 
glava. Ta radost je zakoreninjena v 
Bogu. Božja beseda današnje maše 
močno poudarja resnico: naš Bog je 
Emanuel - Bog z nami, član našega 
rodu, ki je prišel na svet po naravni 
poti. Bil je rojen iz matere, in sicer 
najboljše, kar jih je videl ta naš svet. 
Spočet je bil na čudežen način; to 
resnico lahko dojame le tisti, ki ima 
pred skrivnostmi življenja spošto-
vanje. V spevu med berili psalmist 
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sprašuje: "Kdo pojde na Gospodovo 
goro, kdo bo stal na njegovem svetem 
kraju?" Božja modrost mu narekuje 
odgovor: "Kdor je nedolžnih rok in 
čistega srca, kdor svoje duše ne ob-
rača k praznim stvarem." 
 

Kartuzijani so eden najstrožjih redov 
v Katoliški cerkvi. Ustanovil jih je 
sv. Bruno v 11. stoletju v Franciji, 
kmalu potem pa so se naselili tudi 
pri nas v Pleterjah, kjer kartuzijanski 
samostan stoji še danes. Značilno za 
ta red je, da med seboj ne govorijo, 
ampak svoj dar govora uporabljajo 
za skupno molitev. K molitvi se zbe-
rejo tudi vsako noč od polnoči do 
dveh. Mnogi si mislijo: "Ubogi!" Bolj 
upravičeno bi oni rekli: "Ubogi ste 
vi, ki vas skrbi in vznemirja toliko 
stvari, ki so minljive, pozabljate pa 
na glavne!" 
 

Mi nismo kartuzijani in nam ni tre-
ba vstajati opolnoči, da bi šli molit. 
Za nas je Jezus predvidel drugačen 
življenjski red: moliti vedno, moliti 
z besedami, da ne pozabimo, čigavi 
smo in za koga smo ustvarjeni, pred-
vsem pa moliti z deli, z življenjem. 
Bog je navzoč sredi našega življenja, 
lahko ga srečamo po vseh ulicah in 
poteh, po stanovanjih, povsod, kjer 
živijo ljudje.  
 

Po: S. Čuk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.              (pp. Frančišek) 

 

 

 PRAVI BOŽIČ  

 

 

Jezus, vem da je 
praznik tvojega 
rojstva nastal v 
Rimu v 4. stoletju,  

da bi slavili prihod tebe kot  
Gospodarja zgodovine,  
ne pa da bi se spominjali Betlehema. 
 

Vem, da je šele s Frančiškom Asiškim 
božič dobil podobo družinskega 
praznovanja ob rojstvu otroka. 
 

Vem, da tolikim ljudem pomeni božič 
samo draga darila in pretiravanje z 
jedjo in pijačo;  
otročjo versko sentimentalnost s 
sladkobnimi pesmicami, jaslicami in 
umetnimi božičnimi drevesci;  
svečano  razsvetljavo, ki ne vodi v 
tvojo votlino, ampak v trgovine.  
 

Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik 
všeč tudi takšen. 
Praznovanje je iz leta v leto večje. 
Zdi se, da bi se svet rad oddolžil za 
tisto noč, v kateri te ni znal  sprejeti 
z dolžno pozornostjo. 
In to je zelo lepo. 
 

Da so ljudje, ki se slepijo, da je 
dovolj, če si dober samo za božič? 
Zame to ni pomembno.  
Bolje je delati dobro  
enkrat na leto kakor nikoli.  
Dobro je kakor sladkor;  
če ga pokusiš enkrat,  
se ti vzbudi želja,  
da bi ga spet in spet okušal. 
Hvala, Jezus, za praznik tvojega 
rojstva! 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 

 

 
 

  

 

22. 12.. NEDELJA  * 4. ADVENTNA * Frančiška K. Cabrini * DEVETDNEVNICA 
 

     
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
 

 

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

 

23. 12..  PONEDELJEK  * Janez Kancij, duhovnik                   * DEVETDNEVNICA 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Vinka KOMPANA 
… za + Rozalijo in vse + CIBERLOVE 
… za + Antona MELANŠKA (30. dan) in starše 
 

24. 12.. TOREK  * Adam in Eva           
 

      

 
 

POLZELA         20.00 
 
 
 
POLZELA         24.00 
 
 
G. OLJKA      24.00 

       

SVETI VEČER 
 
 

… za + Marjano KAPITLER 
… za vse + JOŠOVČEVE 
… za + Mihaela KOTNIKA in družino VINDIŠ 
… za + Ivana DROFENIKA 
… za + Marijo in Antona SVETKO 
… za + Frančiško IGRIŠNIK in družino 
… za + Anico, Pavlo, Antona BAŠIČ in Kristino NOVAK 
… za + Branka, Marijo in Franca PFEIFER 
 

 

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

 
 

POLZELA      10.30 
 

… za + Jelico TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE 
… za + Martina SKOKA 
 

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

 

   
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              10.30 

 

… za + Huberta RAUTERJA (8.dan) 
… za + Minko in Ladka KOŠEC, Janka KOTNIKA in  
… za + Štefana OKORN            / Stanka PODBREGARJA 
… za + Ivico LOVRIN, Franca, Jožija in vse + ŠTOROVE                   
 

 

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

   

 

ŠENEK       10.00 
POLZELA     17.00 

 

  

… po namenu oskrbovancev in njihovih svojcev 
… za + Karla VRABIČA (1.obl.) 
… za + Stanislava RIBIČA 
 

 

28. 12.. SOBOTA  * Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski, škof 
   
   

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Davida VELEPIČA 
… za + Cvetka RAKUNA (obl.) ter Cilko in Miciko 
… za + Štefana VEBERJA in Ivanko ČEDE 
 

 

29. 12.. NEDELJA  *  SVETA DRUŽINA * Tomaž Becket, šk., * David, kralj     
 
   
   
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Marijo in Ivana CVENKA (obl.) 
… za + Anžeta KOLENCA in vse KOLENČEVE 
… za + Silva in Slavka HOFMAN in vse LUKOVE 

 

 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 22. decembra bodo skavti 
že tradicionalno ponesli Luč miru iz 
Betlehema tudi k nam. Sodelovali 
bodo pri obeh 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!« Skavti bodo Luč miru in 
sveče prinesli tudi v torek k obema 
polnočnicama. 

 
 

 

V ponedeljek, 23. decembra, ob 17. uri, bo še 
zadnja letošnja devetdnevnica. V torek, 24. 
decembra, zjutraj ni sv. maše. Svojevrstna 
oblika bogoslužja naj bo postavljanje jaslic 
in božičnega drevesa. 'Glavno besedo' pri 
tem naj imajo mladi.  
 
 

 

V torek, 24. decembra čez dan je še adventni 
čas. Zvečer pa se prične praznik z nočnimi 
mašami ob 20. in 24. uri na Polzeli in ob 24. 
uri na Gori Oljki. Pred prvo polnočnico 
(19.45) bo potekala 'božičnica' ter 
blagoslov jaslic in otrok.  

 
 

 

V četrtek, 26. decembra, na god sv. 
Štefana in praznik samostojnosti bo pri 
vseh mašah blagoslov soli in vode. 
 
 

 

V petek, 27. decembra, ob 10. uri, bo maša 
tudi v Domu upokojencev na Polzeli.  
 
 

 

V petek, 27. decembra, bo pri mašah 
tradicionalni blagoslov vina. 

 
 

 

Obisk bolnikov in ostarelih, ki ne 
morejo v cerkev, je mogoč tudi v 
božičnem času. Obrnite se na 
župnijskega upravitelja g. Vlada ali 
na cerkovnika g. Draga. 

 

 
 

 

V naslednjih dveh tednih ni verouka. 
Ponovno se prične 6. januarja 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 GLASBENI DOGODEK 
 
 

V sredo, 25. decembra, ob 18. uri bo v 
župnijski cerkvi na Polzeli tradi-
cionalni 'Božično-novoletni koncert'.  
Izvajalci NEW SWING QUARTET. 
Vstopnine ni. Lepo vabljeni!   

 
 

  KOLEDOVANJE 2020 
 

 

V ponedeljek, 23. decembra, ob 16. 
uri, bo v veroučni učilnici srečanje  
kolednikov za dogovore o izvedbi 
koledovanja 4. januarja 2020.   
 
 

 

Prijavite se tisti, ki na novo želite 
sprejeti kolednike. Če ste že na 
seznamu iz preteklih let, je obisk 
kolednikov že zagotovljen. 
 
 

 'OTROCI ZA OTROKE'  
 
 

Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni 
koledar', v katerem je načrt škatlice 
za darove, ki naj bi jih otroci zbirali za 
otroke v misijonih. Naj te škatlice 
prinesejo v torek, 24. decembra, k 
prvi polnočnici (ob 20. uri) in 
položijo k cerkvenim jaslicam. Hvala! 

 
 

 JASLICE 
 
 

25. in 26. decembra vabljeni na 'Božično 
skrivnost v Jami Pekel'. Žive jaslice, glasba 
in druženje pred jamo od 15. do 18. ure. 
 
 
 

V gasilskem domu v Drešinji vasi je še na 
ogled razstava »Jaslice Savinjske doline«. 
Odprta bo 22., 25., 26., 29 dec. in 1. jan. od 
10. do 18. ure. 
 
 

 

25. decembra, ob 17. in 18.30 uri, v Dol-Suhi 
(pri gostišču Atelšek v Rečici ob Savinji) 
predstavi živih jaslic. 
 
 

  DUHOVNA OBNOVA  
 
 

V ponedeljek, 23. decembra, ob 18. uri, v 
Novem Kloštru, duhovna obnova za 
ženske. Spovedovanje od 17. ure dalje, sv. 
maša ob 19. uri. 
 


