
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko je vse ljudstvo  
prejemalo krst  
in je bil tudi Jezus krščen  
ter je molil, se je odprlo nebo.  
Sveti Duh je prišel nadenj  
v telesni podobi kakor golob  
in zaslišal se je glas iz neba:  
»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 

 

   (Mt 3,21-22) 

 

Kristjani bi morali biti ponosni na 
svojo izvoljenost, na pripadnost 

Bogu, tudi ob nasprotovanju sveta.  
Svetega Ignacija Antiohijskega, ki se 
nikakor ni hotel odreči krščanstvu, je 

poklical predse rimski cesar Trajan in 
mu posmehljivo in prezirljivo dejal:  

»Ignacij, ti si pravo revše!«  
Ignacij pa mu je pogumno odgovoril: 

»Nihče naj se ne drzne Ignacija  
imenovati reveža, kajti 

 jaz nosim Kristusa!«  
»Kako moreš reči, da nosiš  

Kristusa?« pravi cesar.  
»To je vzvišen dar,  

ki sem ga  
dobil pri krstu,«  

je odvrnil Ignacij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nekoč mi je afriški misijonar pripo-
vedoval, kaj tamkajšnje prebivalce 
privlači h krščanstvu. Njihova vera 
je animizem – vera v duhove. Povsod 
so nevidno prisotni, večinoma pa so 
hudobni. Povzročajo vsakovrstno 
zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo jih 
'čarovniki', toda njihova zarotovanja 
malo zaležejo. Zato živijo ljudje v 
neprestanem strahu. Krščanska vera 
pa uči, da svet ni pod oblastjo duhov, 
temveč mu vlada vsemogočni Bog, 
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ki je Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer 
dopušča zlo, a ga obvlada in ga obra-
ča ljudem v dobro. Jezus je okusil zlo, 
a ga je tudi premagal. Kdor sprejme 
krščanstvo, se otrese strahu pred 
duhovi, pridruži se Kristusu zmago-
valcu, po svojih močeh skupaj z njim 
premaguje zlo in veruje v dokončno 
zmago dobrega. 
 

Evropski človek sicer ni animist v 
afriškem smislu, prisotnost zla v 
naravi in v sebi pa prav tako čuti. 
Dolga stoletja se je zdaj manj zdaj 
bolj uspešno spopadal s tem zlom, 
verujoč v Kristusa. Pozneje pa si je 
ustvaril znanost in tehniko. Vse bolj 
se je začel zanašati nanju. V njima je 
zaslutil čarobno moč in začel iz 
svoje srede preganjati zlo. Marsika-
terega hudega duha mu je res uspelo 
ugnati. Postal je samozavesten. Bog 
mu je bil odveč. Zavrgel ga je.  
 

Zgodilo pa se je, česar niti v sanjah 
ni pričakoval. Hudobni duh ni bil 
premagan, ampak se je le potuhnil 
in začasno umaknil. Vrača se z druš-
čino, ki je videti sedemkrat hujša. 
 

Kristjani ne gledamo v znanosti, teh-
niki in napredku hudobnega duha. 
V vsem gledamo Božje darove, ki 
so nam dani v korist in blagoslov. 
Nismo pa slepi, da ne bi videli zla, 
ki se kot senca plazi z vsem, kar je 
dobrega. Skupaj z drugimi ljudmi 
dobre volje se trudimo temu zlu 
stopati na prste. Vemo pa, da mu z 
lastno močjo nismo kos. Verujemo, 
da mu je kos le tisti, ki so se nad njim 
pri krstu odprla nebesa.  
 

Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi 
nad nami.                                   (F. Cerar) 

 

 

 OTROKOV KRST  

 

 

Ko obhajamo spomin 
na Jezusov krst, se spo-

minjamo tudi trenutka, ko smo sami 
postali Božji otroci. Naj nas ob tem 
nagovarja tudi ta molitev za novokrš-
čenega otroka. Te besede so nam lahko 
vsem kristjanom vzpodbuda in klic h 
Gospodu, da bi nam po zakramentu sv. 
krsta ostajal blizu v vseh situacijah 
našega življenja. 
 

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. 
 

Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo 
majhno stanovanje ali veliko hišo –  
kraj, kjer si dobrodošel,  
kraj, kjer si sprejet. 
 

Naj ti bo dano srečati ljudi,  
ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma.  
 

Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, 
ne da bi se čutil manjvrednega. 
 

Darovi, ki so ti bili dani, naj v 
nikomer ne vzbujajo zavisti. 
 

Gospod naj te blagoslavlja  
na tvoji življenjski poti.  
 

Če bo pot, po kateri te bo vodil, 
kamnita, naj ti da pravo obutev.  
 

Podari naj ti odprte oči za vse 
čudovite stvari ob robu poti. 
 

Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo  
in naj te varuje pred tem,  
da bi te skrbelo edino to,  
kako dolga bo tvoja pot.  
 

Ne oziraj se na prehojeno pot,  
usmerjaj svoj pogled proti cilju. 
   

Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil 



 

 

 
 

  

 

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    

 
 

13. 1..  PONEDELJEK  * Hilarij (Radovan), škof, c. u. * Veronika Milanska 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Vero JERŠIČ in vse JERŠIČEVE 
… za + Antonijo OCEPEK (8. dan) 
 

14. 1.. TOREK  * Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
 

… za + Rajmunda ZADRAVCA 
… za + Ivana in Julijano KLAŽAR in ostalo sorodstvo   
… za + Alojza LOMŠKA (8. dan) 
 

 

15. 1.. SREDA  * Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnik 

 
 

POLZELA                        7.00 
 

… za + Slavka in Ivanko VAŠL, HOJNIKOVE, BLAŽIČEVE 
 

16. 1.. ČETRTEK  * Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci 
 

 

 

POLZELA      16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožico TURNŠEK (30. dan) 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

17. 1.. PETEK  * Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski, red.    
 

 
 

POLZELA     17.00 
 

  

… za + Antona OCVIRKA 
… za + Antona in Marjana MEŠIČ in za pokojne 
           polzelske duhovnike 
… za + Dušana PAVLINCA (8. dan) 
 

 

18. 1.. SOBOTA  * Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka * Jakob H. C. 
 
 

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Antona MELANŠKA in starše 
… za + Bojana RIZMALA 
… za + Marjeto in Antona MELANŠEK (obl.) 
… za + Pavlo PUNGARTNIK (8. dan) 
 

 

19. 1.. NEDELJA  *  2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Makarij A.     
 

 
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske farane   
… za + Julijano BOGOŽALEC (obl.) 
… za + Ivanko in Franca DROBEŽ 
… za + Alojzija TAVČARJA (8. dan) 

   

 
 

     

 

Edinosti ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo 
samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo notranje pripravljeni za to. 
 

           (dr. Bogdan Dolenc) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To 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. 
 
 

 

V ponedeljek, 13. januarja,  ob 18. uri, 
bo v župnijski cerkvi srečanje letošnjih 
birmancev,  njihovih staršev in botrov. 
Predava ga. Polona Vesel Mušič.  
 
 

 

V sredo, 15. januarja, ob 19. uri, bo v 
Občinski knjižnici Polzela (grad 
Komenda) predavanje diabetologa 
Damijana Justineka, dr. med.,  na 
temo SLADKORNA BOLEZEN DANES. 
 
 

 

V četrtek, 16. januarja, bo ob 18. uri 
srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

V petek, 17. januarja, po večerni sv. 
maši (ob 17.30), bo v veroučni 
učilnici srečanje staršev letošnjih 
prvoobhajancev.  
 
 

 

V soboto, 18. januarja, ob 9.30 uri,  bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju, srečanje za 
ključarje, cerkovnike in člane ŽGS. 
Prijavite se pri župnijskem upravitelju 
g. Vladu. 

 
 

 

V soboto, 18. januarja začetek tedna 
molitve za edinost kristjanov.  V tem 
tednu še posebej vabljeni  k obiskom 
maš in molitvi za edinost kristjanov. 

 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Podvin pri Polzeli. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MOLITEV ZA EDINOST 
 

 

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl 
za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci 
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče 
v Tebi.  
Daj, da bomo živo začutili, kako velika 
nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.  
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in 
obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in 
medsebojno nenaklonjenost, ki se 
morda skrivajo v nas.  
Daj nam poguma, da bomo vse to 
izkoreninili.  
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 
da bi se iz naših src in ustnic neprestano 
dvigala Tvoja molitev za edinost 
kristjanov, kakršno Ti hočeš.  
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj 
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v 
poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. 
Amen. 
 
 

  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.  

 
 

  MOHORJEVA ZBIRKA  
 

 

Knjige Mohorjeve zbirke za leto 2020 
se lahko prevzamejo. Na voljo je tudi 
nekaj izvodov za nenaročnike. Cena 
kompleta je 46€. 
 


