
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Po kraljevih besedah so se  
modri odpravili na pot; in glej,  
zvezda, ki so jo videli vziti, 
je šla pred njimi,  
dokler ni obstala nad krajem,  
kjer je bilo dete. 
Ko so zagledali zvezdo,  
so se silno razveselili.  
Stopili so v hišo in zagledali 
dete z Marijo, njegovo materjo.  
Padli so predenj in ga počastili. 
Odprli so svoje zaklade in mu 
darovali zlata, kadila in mire. 

 

   (Mt 2,7-10) 

 

Gospod, modri z Vzhoda so videli zvezdo  
in njena svetloba jih je vodila,  

ko so odšli na pot, da bi te iskali, 
našli in te počastili, da bi te iskali,  

te našli in te molili. S seboj so vzeli  
dragocena darila zate:  

zlato hvaležne ljubezni,  
kadilo spoštljivega češčenja,  

miro tihe bolečine. 
Ko so pokleknili pred  

tebe, so pozabili nase.  
Ko so pozabili nase,  

si bil ti navzoč v njih.  
Njihove želje so se tako izpolnile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zgodba o modrih, ki so se prišli Jezusu 
poklonit, je znana. Zato le nekaj misli. 
 

Jezus priteguje nove častilce, vendar 
ne s silo. Kdor prihaja k njemu, naj 
pride po svoji volji. Zgodovina pozna 
verstvo, ki uči, da je treba drugoverce 
skušati pritegniti zlepa, če to ne gre, 
pa zgrda. Tudi naš narod je pred 
stoletji občutil, kaj je to pomenilo. 
Jezus spoštuje svobodo vsakega člo-
veka. Če so kdaj kje kristjani hoteli 
koga s silo pridobivati za Kristusa, 
so to počeli proti njegovi volji. Jezus 
priteguje srca s svojo notranjo močjo, 
kot je pritegnil modre. 
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Jezus ne priteguje ljudi samo z raz-
logi, ki se dajo razumsko dokazati in 
bi se jim, kdor dosledno misli, moral 
ukloniti. Jezus priteguje predvsem 
po navdihu, po notranjem čutu. Ta 
čut velikokrat ne ve navesti jasnih 
in prepričljivih razlogov, tako da 
tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki 
ga ima, lahko skomigne z rameni in 
se mu morda celo posmehuje. Kdor 
pa ta čut ima, je prepričan o svojem 
prav in sledi notranjemu glasu. Tako 
je bilo z modrimi. Možno je dvomiti, 
ali so res gledali zvezdo z očmi, ni 
pa dvoma, da jim je sijala v srcih. 
Dvignila jih je na pot in privedla do 
Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi 
te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne 
gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih 
vabi za seboj. 
 

Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu 
učeno razpravljati in tudi težko po-
vedo, zakaj verujejo. Toda v svoji not-
ranjosti so v Boga trdno prepričani 
in tega prepričanja jim nihče ne more 
omajati. 
 

Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bo-
gom, popravlja predstave, ki smo si 
jih o njem ustvarili. Modri so novo-
rojenega kralja iskali v Jeruzalemu 
na kraljevskem dvoru, a ga tam ni 
bilo. Ni ga bilo tudi v bogati meščanski 
hiši v Betlehemu. Našli so ga v skrom-
nem bivališču v naročju preproste 
žene. 
 

Tako je velikokrat z nami. Želimo, 
da bi se Bog pokazal velikega, mogoč-
nega, zmagoslavnega in v očeh ljudi 
pomembnega, on pa je majhen in 
slaboten, mnogim nepoznan in od 
mnogih nepriznan.   (F. Cerar) 

 

 

 PODOBEN MODRIM  

 

 

Videli smo namreč, da 
je vzšla njegova zvezda, in smo se mu 
prišli poklonit.                                    Mt 2,3 
 
Rad bi bil podoben modrim. 
 

Na nebu, ki se zdi negibno,  
bi rad znal odkriti zvezdo, ki vzide in 
gre naprej. 
 

Rad bi bil podoben modrim. 
 

Rad bi imel razumnost in pogum, 
da bi pustil tisto, kar že poznam, in 
iskal to, kar je novo. 
Rad bi znal iti dlje od tistega, kar vsi 
govorijo in kar vsi delajo. 
 

Rad bi bil podoben modrim. 
 

Rad bi ravnal drugače kakor Herodi, 
ki se bojijo, da bodo izgubili, kar imajo. 
Rad bi ravnal drugače kakor stranka 
velikih duhovnikov in pismoukov, ki 
znajo Sveto pismo na pamet, 
a ostajajo jetniki svojih stališč. 
 

Gospod, daj, da bom podoben modrim. 
 

Ker ti nisi negiben v nebesih, 
temveč tam, kjer vzide zvezda in 
vodi na dolgo pot. 
Ti ne prebivaš v znanih palačah, 
temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli 
na tvojo ponižno in svetlobe polno 
navzočnost. 
 

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

 

Kdor ni nikoli ničesar s hrepenenjem 
iskal, kdor ni nikoli ves zavzet in 
začuden obstal ob novosti, ki je 
poprej niti slutil ni, ta ne ve, kaj je 
sreča.  (Stanko Cajnkar) 



 

 

 
 

  

 

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 DEDIČA 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJ 
 

 

6. 1.  PONEDELJEK  * GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper, Miha, Boltežar 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za zdravje 
 

7. 1. TOREK  *  Rajmund Penjaforski, duhovnik * Valentin, škof       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
 

… za + Milana BASTAŠIČA 
 

 

8. 1.. SREDA  * Severin Noriški, opat * Jurij iz Hozibe, menih 

 
 

POLZELA                        7.00 
 

… za + Jožefa FLORJANCA 
 

9. 1.. ČETRTEK  * Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Coraini, šk. 

 

 

 

POLZELA      16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

 

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

 

10. 1.. PETEK  * Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj * Agaton, papež    
 

   
 

POLZELA     17.00 
 

  

… za + Albina in Kristino TERČAK (obl.) 
… za + Daniela ŽGANKA (obl.) in Dominika   
 

 

11. 1.. SOBOTA  * Pavlin Oglejski II., škof * Teodozij Koinobit, menih 
 
 

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Franca PREŠIČKA (obl.) 
… za + Franca ŠTORA  
 

 

12. 1.. NEDELJA  *  JEZUSOV KRST * Tatjana (Tanja), mučenka     
 
   
   
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                           
… za + Milko ŠTORMAN (obl.) 
… za + Karla TAJNŠKA 
… za + Davorja DROFENIKA (obl.) 
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR    

  
 
 
 

 
 

     

Najvišji zaklad življenja v družbi, najsvetlejša točka  
v zgodovini človeštva, predmet zaupljivega pričakovanja  
Cerkve in narodov je mir.  
Mir je stavba, ki jo gradiš dan za dnem in na trdnih temeljih.  
Mir je dom, dom vseh. Mir ne bo mogel zavladati v svetu,  
dokler se ne bo nastanil v človeškem srcu. 

 
 (sv. Janez XXIII.) 

 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

To nedeljo, 5. januarja, ob 15. uri, bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju, odprtje 
razstave »Potujoča misijonska 
razstava«. Na ogled bodo predmeti, ki 
so jih misijonarji prinesli iz 
misijonskih dežel in so odraz kulture 
in življenja tamkajšnjih ljudi. Spremlja 
jih kronološki pregled več kot 600 
slovenskih misijonarjev. Ogled možen 
v januarju 2020. Vstop je prost. 
 
 

 

V soboto, 11. januarja, bo v Don 
Boskovem centru v Celju (pri 
salezijancih) srečanje kolednikov 
celjske škofije. Odhod iz Polzele ob 
9. uri. 

 
 

 

V nedeljo, 12. januarja, se bodo pri sv. 
maši ob 10.30, župnijskemu 
občestvu predstavili letošnji 
prvoobhajanci. Če vas bodo prosili 
za molitveno podporo, se z veseljem 
odzovite.  
 
 

 

Ta teden je nadaljevanje verouka po 
običajnem razporedu. 

 
 

 

Hvala vsem kolednikom, ki so v 
soboto, 4. januarja, z navdušenjem 
nosili blagoslov po župniji in ga izročili 
mnogim vernikom. Hvala tudi vsem, 
ki ste ob tej priložnosti darovali za 
misijone. Zbrano 1.301,60€. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Podvin pri Polzeli. 
 
 
 
 

 

 

  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.  

 
 
 

  VERSKI TISK  
 

 

Vzpodbujamo k obnovitvi naročnin. 
Za primerjavo - lani 20 naročnikov 
Družine, 41 Ognjišča in 7 Misijonskih 
obzorij, za l. 2020 do sedaj 12 
naročnikov Družine, 24 Ognjišča in 2 
Misijonskih obzorij.  
 

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!  
Za primerjavo  - lani 121 darovalcev, 
za l. 2020 do sedaj 50. 


