
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko so modri odšli,  
se je Gospodov angel  
prikazal Jožefu v sanjah  
in rekel: »Vstani, vzemi dete 
in njegovo mater in zbéži v 
Egipt! Ostani tam, dokler ti ne 
povem; Heród bo namreč iskal 
dete, da bi ga umóril.«  
Vstal je, še ponoči vzel dete  
in njegovo mater  
ter se umaknil v Egipt.  
Tam je bil do Heródove smrti,  
da se je izpolnilo, kar je 
Gospod rekel po preroku:  
›Iz Egipta sem poklical 
svojega sina.‹ 

 

  (Mt 2,13-15) 

 

Naj božični angel varuje Božjega 
otroka v tebi. Naj te varuje pred 

Herodom, ki se pojavlja tudi v 
tvojem okolju  

in hoče iz strahu  
izkoreniniti vse novo.  

Naj te ovije  
v varovalni plašč,  

da se boš na tujem  
čutil varnega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vsi vemo, da sta danes zakon in dru-
žina v veliki krizi. Zakonci se ne znajo 
mirno pogovarjati med seboj, starši 
nimajo več časa za svoje otroke, ker 
jih izpije delo in tempo življenja. Ko 
bi morali otrokom potrpežljivo in 
ljubeče prisluhniti, jih odpodijo z 
ostro besedo. Razumljivo je potem, 
da se otroci odvrnejo od staršev, 
zavračajo njihovo avtoriteto, kajti 
na besede ne dajo veliko, zgledov 
pa žal ne vidijo. 
 

Sveta mati Terezija iz Kalkute je v 
svojih srečanjih z ljudmi, posebno 
mladimi, vedno znova poudarjala: 
"Kje se začenja ljubezen? Doma! Na-
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učimo se ljubezni v naši družini. V 
naši lastni družini imamo morda zelo 
uboge ljudi in jih sploh ne opazimo. 
Nimamo časa, da se jim nasmehne-
mo, nimamo časa, da se drug z drugim 
pogovorimo  ...  Naredite iz vašega 
doma in vaše družine drugi Nazaret, 
kjer vladajo ljubezen, mir, veselje in 
edinost ... Ljubezen se začenja doma, 
traja doma in tam je njeno področje." 
 

Temelj trdne in zdrave družine mora 
biti Božji zakon. "Če Gospod ne zida 
hiše," pravi psalmist, "se zaman tru-
dijo zidarji." Naš priznani psiholog 
duhovnik dr. Anton Trstenjak v eni 
svojih knjig pripoveduje, kako je 
mladoletna hči odgovorila očetu, ki 
se je skliceval na zahtevo četrte Božje 
zapovedi: "Če hočeš, da bom izpol-
njevala to zapoved, spolnjuj najprej 
ti prvo, drugo in tretjo!" Sveti Pavel 
v berilu današnje maše našteva kre-
posti, ki so potrebne, da bi bile naše 
krščanske družine vsaj malo podobne 
družini, o kateri govori evangelij. Be-
sede apostola veljajo za vse: mož naj 
ljubi ženo, žena naj mu bo z vsem 
srcem vdana, oba pa naj nosita breme 
skrbi za otroke. Vse to v moči zakra-
menta svetega zakona, ki ni samo 
neka lepa ceremonija na začetku 
skupnega življenja, temveč ima 
resnično moč, da posveti življenje 
družine. Milost tega zakramenta je 
treba nenehno obnavljati. Cerkev je 
praznik svete Družine namenoma 
postavila v bližino božiča, ki je 
posvetil družinsko življenje, da bi 
pokazala, kje naj iščemo zdravilo za 
rešitev naših družin. 
 

Po: S. Čuk 

 

 

 STARI IN MLADI  

 

 

Otrok, zavzemi se za očeta 
na njegova stara leta, 

nikar mu v njegovem življenju ne 
povzročaj gorja. Tudi če mu pamet 
peša, bodi prizanesljiv, ne zaničuj ga, 
čeprav si na višku svoje moči, zakaj 
usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno.   
 

Sir 3,12-14 
 

Govori Sveto pismo resnico? 
Dobro je, da si postavimo to vprašanje, 
ker moramo biti verni, ne lahkoverni. 
Kako ugotovimo, ali Sveto pismo 
govori resnico? 
Eden od načinov je, da pogledamo, 
ali se to, kar obljublja, uresničuje. 
Moje osebne izkušnje so mi to 
večkrat potrdile. In izsledek? 
Da, Sveto pismo govori resnico! 
Vsi vemo, kako težek problem so 
danes ostareli, ki ne morejo več sami  
skrbeti zase. Poznam številne družine, 
ki so dobesedno čisto iztirjene zaradi 
ostarelega člana, ki leže v posteljo in 
v njej vegetira leta in leta. 
Resnično! Družine, ki so, čeprav z 
nečloveškimi napori in žrtvami, 
pomagale ostarelemu očetu ali  
materi, Bog res blagoslavlja. 
Tiste družine pa, ki so spakirale in 
spravile od hiše ostarelega člana ali 
ga prisilile, da je prosil Boga, naj mu 
da umreti, da ne bi delal nadloge, so 
potem doletele mnoge nadloge.  
In če je šlo za denar, jim ni prinesel 
zadovoljstva. 
Bog ne plačuje ob sobotah, toda ko 
gre za ostarele in majhne otroke, 
nekaj akontacije le da. 
 

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



 

 
 

 

 
 

  

 

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 
 

 

30. 12..  PONEDELJEK  * Feliks I., papež * Janez Boccardo 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za vse + ŠKOLNIKOVE in SKURNŠKOVE 
 

31. 12.. TOREK  *  Silvester (Silvo), papež * Melanija M. in Pinijan       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Karlija ZAVRŠNIK 
 

 

1. 1.. SREDA  *  MARIJA, SVETA BOŽJA MATI * Novo leto * Dan miru 

 
 

POLZELA      10.30 
 

… za + Franca KOLAR (obl.) in vse KOLARJEVE 
 

2. 1.. ČETRTEK  * Bazilij Veliki, šk., c. u. * Gregor Nacianški, šk., c.u. 

 

  1 

 

POLZELA      16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za zdravje  
… molitev za duhovne poklice 
 

 

3. 1.. PETEK  * Presveto Jezusovo ime * Genovefa Peaška, dev.    
 

  1 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA     17.00 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za zdravje  
 

 

4. 1.. SOBOTA  * Elizabeta Seton, redovnica * Angela Folinjska, redovnica 
   
  1 

 

POLZELA     10.30 
POLZELA     17.00 

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

  

… blagoslov kolednikov pred obhodom po domovih 
… za + Hildo FLORJANC (obl.) 
… za + Marijo (obl.) in Maksa VASLE 
… za + Franca JELOVŠEK (obl.) 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

 

5. 1.. NEDELJA  *  2. NEDELJA PO BOŽIČU * Janez Nepomuk Neuman     
 

  1 

   

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Baltazarja DEDIČ 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJ 

 

 

 
 

     

 
Uspeh vsega našega dela je odvisen od Božjega blagoslova,  
ki ga moramo zaslužiti in ohraniti z dobrimi deli. 

 
 (Janez Evangelist Krek) 

 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 29. decembra obhajamo 
praznik Svete družine. Otrokom bo 
podeljen posebni blagoslov. 

 
 

 

V torek, 31. decembra, ob 17. uri bo 
na Polzeli sv. maša ob sklepu leta 
2019. Pel bo združeni zbor.  

 
 

 

V četrtek, 2. januarja, ob 18. uri, sre-
čanje zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V petek, 3. januarja, ob 16.30 (pred 
mašo) bo pobožnost v čast Srcu 
Jezusovemu. 
 
 

 

V nedeljo, 5. januarja, ob 16. uri, bo v 
župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni 
'Trikraljevski koncert'.  
 
 

 

Ta teden še ni verouka. Ponovno se 
prične 6. januarja 2020. 
 
 

  KOLEDOVANJE 2020 
 

 

Pred praznikom Sv. 
treh kraljev, v soboto, 4. 
januarja, bo letošnje 
koledovanje. Prijavite 

se tisti, ki na novo želite sprejeti 
kolednike. Če ste že na seznamu iz 
preteklih let, je obisk kolednikov že 
zagotovljen. Za sprejem in dar 
misijonarjem že v naprej hvala! 
 
 

 

Koledniki prinašajo veselo oznanilo: 
»Bog je postal človek, da bi živel z nami, 
da bi doživljal skrbi in težave.« S tem 
sporočilom trkajo na vrata domov in 
posredujejo voščila in blagoslov. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Podvin pri Polzeli.   

 

 

PSMM 2020  SLOVENIJA 
 

 

JANUAR: Da bi si kristjani, 
pripadniki drugih verstev in 

ljudje dobre volje prizadevali za mir in 
pravičnost na svetu. 
 
 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano 
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.  
 
 

  KONCERT  
 

 

Moški pevski zbor Franc Klančnik iz 
Šmartnega ob Paki in Moški pevski zbor 
Karel Virant iz Braslovč vabita na koncert 
to nedeljo, 29. decembra, ob 15. uri, v 
cerkvi s. Križa na Gori Oljki. Vstop je prost. 
 
 

  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! 


