
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

In glej, bil je v Jeruzalemu mož, 
ki mu je bilo ime Simeon;  
bil je pravičen in bogaboječ  
in je pričakoval Izraelovo  
tolažbo in Sveti Duh  
je bil z njim.  
Razodeto mu je bilo od 
Svetega Duha, da ne bo videl 
smrti, dokler ne bo videl 
Gospodovega Maziljenca.  
Prišel je po navdihnjenju  
v tempelj. Ko so starši  
prinesli dete Jezusa, da bi zanj 
storili po predpisu postave,  
ga je tudi on vzel v naročje,  
in slavil Boga. 

 

   (Mt 2,25-28) 

 

Gospod, Cerkev ob koncu vsakega 
dneva moli: »Zdaj odpuščaš, Gospod,  

svojega služabnika v miru,  
kakor si obljubil s svojo besedo.  
Na svoje oči sem videl Zveličarja,  

ki si ga poslal vsem ljudstvom:  
luč v razsvetljenje vseh  

narodov in v slavo Izraela,  
tvojega ljudstva.«  

Hvala ti, Gospod,  
naša luč. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dar. 
 

Dar je sad ljubezni. Darovati more, 
samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. 
Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega 
bi se rad polastil. 
 

Večja je ljubezen, dragocenejši je njen 
dar. Marija daruje najdragocenejše 
– Sina. Sin daruje največ – sebe. 
 

Vse naše življenje je darovanje. Toliko 
smo prijatelji, družina ali skupnost, 
kolikor znamo darovati. Tudi služba, 
delo in poklic je darovanje. Zavest, 
da darujemo in da smo obdarovani, 
nas osrečuje in nam lepša vsakdan-
jost. 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
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Meč. 
 

Marija je darovala, pa ji je videc na-
povedal, da ji bo dušo presunil meč. 
Jezus je daroval, pa mu je vojak pre-
bodel srce. Daroval se je za nas - kako 
smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, 
pa se je v trenutku najvelikodušnej-
šega darovanja čutil najbolj zapušče-
nega. 
 

Vsako darovanje ima svoj meč. Katero 
prijateljstvo ni bilo nikdar ranjeno? 
Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene 
in ona njega? Kateri otrok ni nikoli 
ranil srca svoje matere? Katera mati 
ni kdaj ljubljenemu otroku odrekla 
najbolj goreče želje? 
 

Meč je našemu darovanju tako po-
treben kot zemlja zrnu. Če ne pade 
vanjo in ne umrje, ne more postati 
rodovitno. 
 

Luč. 
 

Kako revno bi bilo človeštvo, če ne 
bi imelo evangelija. Ta knjiga je naj-
močnejša luč v temi našega zemelj-
skega potovanja. Pove nam, da nismo 
izgubljena bitja v neizmernih razsež-
nostih vesolja. Tisti, ki nas je poklical 
v bivanje, je za nas izmeril daljo in 
nebeško stran. Dovolj je osvetljena, 
da jo more videti vsakdo, če le hoče. 
 

Po: F. Cerar 
 
 

 

 

Pustiti dober vtis  
tudi v srcu slabega človeka  
se mi zdi dobro dejanje ljubezni,  
ki bo ob svojem času  
prineslo blagoslov. 
 

(sv. Janez XXIII.) 

 

 

 POGLED NAPREJ  

 

 

Bil pa je v Jeruzalemu 
mož, ki mu je bilo ime 
Simeon; bil je pravičen 

in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo 
tolažbo ... Tam je bila tudi prerokinja 
Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. 
Bila je že zelo v letih.  Lk 2,25–38 
 

Simeon in Ana sta zelo stara po letih, 
pa zelo mlada po duhu. Stari po letih 
in po duhu, živijo od spominov, z glavo 
obrnjeno nazaj. Kajti preteklost pomir-
ja: stoji zamrznjena, negibna, brez 
presenečenj. Lahko jo hranimo v žepu 
in delamo z njo, kar hočemo. 
 

Toda preteklost je brez upanja, ker je 
brez Božje navzočnosti. Bog je vedno 
spredaj, da ustvarja nove stvari, no-
vosti življenja. 
 

Za ljudi, ki ne verujejo v Boga, zlasti 
če so stari po letih ali po duhu, je nor-
malno, da živijo s pogledom, obrnje-
nim v preteklost, ker pred seboj nimajo 
nobenega upanja in tolažbe. 
 

Tisti pa, ki verujejo v Boga, ne morejo 
živeti drugače kakor Simeon in Ana, s 
pogledom naprej, proti Bogu, v pri-
čakovanju njegove tolažbe. 
 

Rekli boste: »Ampak zakaj so potem 
služabniki in služabnice Cerkve tako 
vklenjeni v preteklost, da se ne samo 
bojijo prihodnosti, pač pa se celo niso 
sposobni sprijazniti s sedanjostjo?« 
 

Kakšna škoda! 
 

Cerkev zamenjujejo z antikvariatom. 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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2. 2. NEDELJA  *  JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA * Simon, Ana 
 

 

1 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Jožeta in Jožefo PESKO  
            ter Julijano in Antona UDRIH 
… za + dva Petra in Pavlo PUNGARTNIK  
           ter vse ŠPRONGOVE 
… za + Janeza STARCA (pogrebna) 
 

 

3. 2..  PONEDELJEK  * Blaž, mučenec * Lupicij, š. * b. sl. Janez Gnidovec 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Ivana DROFENIKA 
 

4. 2.. TOREK  * Ansgar (Oskar), škof * Jožef Leoniški, kapucin, misionar       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

 
 

… za + Antonijo OCEPEK (30. dan) 
… za + Alojza LOMŠKA (30. dan) 
 

 

5. 2.. SREDA  * Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof 

 
 

POLZELA                        7.00 
 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              16.00 

 

… za + Andreja in Rozalijo KORBER 
… za + Anico LESKOŠEK in BRBONOVE 
… za + Terezijo VASLE (pogrebna) 
 

6. 2.. ČETRTEK  * Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci 
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POLZELA      16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožefo (obl.) in Karla ZAVRŠNIK ter njune starše 
… za + Alojzija TAVČARJA (30. dan) 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

7. 2.. PETEK  * Nivard, redovnik * Rihard, kralj * Rozalija Rendu, redovnica  
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POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA     17.00 

 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Dušana PAVLINCA (30. dan) 
… za + Pavlo PUNGARTNIK (30. dan) 
 

 

8. 2.. SOBOTA  * Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj – Prešernov dan 
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POLZELA     12.00 
POLZELA     17.00 

 
 
 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

  

… v zahvalo in za blagoslov (zlata poroka) 
… za + Janeza MAROLTA 
… za + Cvetko DEDIČ (obl.)  
… za + Staneta PODBREGARJA (obl.) 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

 

9. 2.. NEDELJA  *  5. MED LETOM * Apolonija (Polona), dev., muč.    
 

 
 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Fridolina KOROŠCA 
… za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE 
… za + Frančiško ZUPAN in vse pokojne    

   
 
 
 

 
 

     

Pustiti dober vtis tudi v srcu slabega človeka se mi zdi dobro dejanje ljubezni, 
ki bo ob svojem času prineslo blagoslov.                                          (sv. Janez XXIII) 

 



 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V torek, 4. februarja, ob 17.30 uri, bo v 
Škofijskem domu Vrbje srečanje za 
sodelavce Karitas z naslovom 
»Drugačen svet«. Pričuje Andrej Vrabič. 
 
 

 

V četrtek, 6. februarja, ob 18. uri, bo 
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V Celju se na novo oblikuje skupina 
razvezanih. Srečevala se bo prvi 
ponedeljek v mesecu, ob 19. uri, v 
kapucinskem samostanu v Celju (Breg 
18). Vabljeni vsi, ki bi vas to srečevanje 
zanimalo. 
 
 

  MOLITEV ZA ZDRAVJE  
 

 

Vabimo vas, da s prošnjo za uspešno 
okrevanje g. župnika opravite pet 
prvih sobot (oz. sobot po prvem 
petku). To pomeni, da se na ta dan 
(pet zaporednih mesecev) udeležite 
sv. maše in prejmete sv. obhajilo ter 
se posvetite Marijinemu Brezmadež-
nemu Srcu. K opravljanjem prvih 
sobot spada tudi sv. spoved (lahko jo 
opravite nekaj dni prej) in molitev 
rožnega venca (lahko pred mašo). 
Kdor je zamudil januar, lahko začne 
to soboto in konča v juniju letos.  
 
 

 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
 

 

V četrtek, 6. februarja, ob 18. uri, bo 
v Kulturnem domu na Polzeli, 
osrednja proslava Občine Polzela ob 
Prešernovem dnevu, slovenskem 
kulturnem prazniku. 
 

,  
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Založe. 

 

 

PSMM 2020  SLOVENIJA 
 

 

FEBRUAR: Prisluhniti krikom 
 migrantov.  

Molímo, da bi prisluhnili klicem 
naših bratov migrantov, ki so padli v 
roke brezvestnih trgovcev z ljudmi, 
jih slišali in upoštevali. 
»Želel bi opozoriti, da pri migracijski 
problematiki ne gre zgolj za številke, 
temveč za osebe z lastno zgodovino, 
kulturo, čustvi in pričakovanji. Te 
osebe, ki so naši bratje in sestre, 
potrebujejo našo nenehno zaščito ne 
glede na svoj begunski status.« 

                (papež Frančišek) 
 

 

 

  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.  
 
 

 TEDNIK DRUŽINA 
 

 

Sodelavci tednika Družina sporočajo: 
 

V nedeljo, 2. februarja 2020, se bo 
založba Družina že tradicionalno 
zahvalila bralcem za zvestobo z 
darilom, ki bo priloženo 5. številki 
Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki 
jih je za tednik Družina pripravil 
župnik Marko Čižman, lahko prejmejo 
tudi tisti, ki na Družino niso naročeni, 
tako da izpolnijo naročilnico in 
prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje 
izvode Družine brezplačno. 


