
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Janez je bil oblečen  
v kameljo dlako in imel  
usnjen pas okoli ledij.  
Jedel je kobilice in divji med. 
Oznanjal je: »Za menoj pride  
močnejši od mene  
in jaz nisem vreden,  
da bi se sklônil pred njim  
in mu odvezal  
jermen njegovih sandal.  
Jaz sem vas krstil z vodo,  
on pa vas bo krstil  
s Svetim Duhom.« 

 

  (Mr 1,6-8) 

 

 

Druga svečka na adventen vencu je 
zažarela. Vabi nas k temeljnim 

spremembam v našem življenju ...  
Advent je čas, ko lahko v zbranosti 

ob venčku več razmislimo o tem,  
na kak način se lahko te  

preobrazbe lotimo danes,  
tukaj, sedaj.  

Naj ne ostane  
le v mislih,  

temveč  
naj že v tem  

 adventnem času  
preide v dejanja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Četudi stojimo pod 
mogočno goro in 
se zazremo proti 
njenemu vrhu, naš 
pogled ne zajema 

zgolj nekaj najbližjih skal ali celo 
vrhov, temveč tudi vsaj kanček neba, 
nekaj kar je višje od samega vrha.  
 

Evangelij današnje nedelje pove ne-
kaj podobnega. Jezus, ki je pomešan 
med Janezovimi poslušalci in je na 
prvi pogled enak drugim, Je v resnici 
višji od njih in jih vse presega.  
 

Ljudje so bili vedno grešni. Vedno 
so tudi čutili potrebo po spreobra-
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čanju. V vseh časih so se pojavljali 
preroki, ki so človeštvo, pogreznjeno 
v telesnost in uživaštvo, klicali k 
svetosti. 
 

Nekaj takega opažamo tudi danes. 
Vse več ljudi je naveličanih lova za 
telesnimi užitki. Ne verjamejo v sre-
čo, ki jo obljubljajo preroki spolnosti, 
drog in zabave. Lačni postajajo ne-
česa višjega, kar bi jim nahranilo 
dušo. V stvarstvu slutijo duhovnost 
in svetost. Zato se na knjižnem trgu 
pa tudi na spletu ponuja vse več 
branja, ki razpravlja o ponotran-
jenju, o duhovnosti in celo svetosti. 
Prav tako se ponuja vse več izveden-
cev (medna prihajajo od drugod), 
ki so  nas pripravljeni v to duhovnost 
uvajati. Opažamo pa, da se v večini 
primerov ne navdihujejo ob krščan-
stvu. Ne priznavajo osebnega Boga. 
Stvarem pripisujejo svetost, ki naj 
bi jo imeli v sebi. Mi pa smo pre-
pričani, da ima vsaka duhovnost in 
svetost izvor le v osebnem Bogu. 
Stvari so enake nam ali pa nižje od 
nas. Naj jih imamo še za tako svete, 
nobeni od njih nismo odgovorni in 
nobena nam ne more dati, česar 
nima. Edino osebni Bog nas presega 
ter nas po poti pokore in spreobra-
čanja čisti ter dviga v svoje višine. 
Te pa so daleč nad vsem ostalim. 

 

Po: F. Cerar 
 
 

 

Od očeta smo se naučili,  
da ni nič nedosegljivo,  
če si pripravljen za to  
tudi kaj žrtvovati. 

 

(Jože Velikonja) 

 

 

 BOŽJI POGLED 
 

 

Tega, ljubi, ne smete 
prezreti: pred Gospodom 

je en dan kakor tisoč let in tisoč let 
kakor en dan. 

2 Pt 3,8 
 

Bog nima na roki naše zapestne ure 
in na pisalni mizi našega koledarja. 
To nas spravlja v zadrego in nam 
povzroča velike težave. Prosimo in 
bi radi bili uslišani v času, kakor ga 
pojmujemo mi. 
»Že toliko časa prosim za tega 
bolnega otroka, Bog pa me ne 
usliši.«  
»Kako dolgo že prosiš?«  
»Tri leta.«  
Tri leta ... Zelo dolgo obdobje za nas. 
Le tren za Boga. Še manj, pravzaprav 
nič. Kajti njemu ne minevajo dnevi 
drug za drugim; objema jih vse z 
enim samim pogledom.  
Ko zemlja še ni prišla iz teme niča, 
je Bog že imel pred seboj vse ljudi, 
vsakega posebej, od prvega do 
poslednjega. 
»In?«  
»In mogoče je Bog tvojo molitev 
uslišal že pred tremi, pred desetimi, 
pred tisoč leti.«  
»Ni se lahko sporazumevati s 
takšnim Bogom!«  
»Seveda, ker je Bog in ne človek. 
Toda z Bogom je tako ali pa ni Bog.«  
Če hočemo imeti Boga po svoji 
meri, v dosegu naših predstav, si ga 
moramo ustvariti.  
Ampak kaj bomo potem počeli z 
bogom, ki ni Bog? 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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 6. 12. NEDELJA * 2. ADVENTNA NEDELJA  * Nikolaj (Miklavž), škof 
 

1 
 

     9.00 
 

… za + Jožeta TRBEŽNIKA 
… za + Pavlo PUNGARTNIK 
 

 

7. 12.  PONEDELJEK  * Ambrozij (Ambrož), škof, c. u. * Boecij, ap. Š. 
       

19.00 
 

… za + Jožefo DELOPST in Tilčko NOVAK (obl.) 
 

8. 12.  TOREK  *  Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij, muč. 
 

 

19.00 
 
 

… za +  Štefanijo KRONOVŠEK (30. dan) 
 

 

9. 12. SREDA  * Peter Fourier, red. ustanovitelje * Valerija, mučenka  
 

 

19.00 
 

… za + Jožefa SVETA (8. dan) 
 

10. 12. ČETRTEK  * Loretska Mati Božja * Evlalija, dev., mučenka  

 
 

                       19.00 
 

… za + Ano IVANIČ (8. dan) 
 

 

11. 12. PETEK  * Damaz I., papež * Sabin, škof * Danijel Stilit, samotar 

 
 

19.00 
  

… za močno vero in blagoslov v službi in družini 
 

 

12. 12. SOBOTA  * Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat 

 

 

19.00 
  

… za + Ano in Filipa BELOGLAVC 
 

 

13. 12. NEDELJA * 3. ADVENTNA NEDELJA  * Lucija, dev., mučenka  
 

 
 

     9.00 
 

… za + Jožefo POCAJT (8. dan) 
 

 

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov) 
 

Sv. maše z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio
obliki na internetu: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3
ali v video verziji prav tako ob označenih urah na internetni povezavi:
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live. 
Med tednom v adventu ob 19. uri tudi na valovih Radia Ognjišče.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 

 

 

Polzela, Trg sv. Marjete 1 
m.: 12301070, d.: 8860107 

TRR Župnija: SI56051008015089603 
TRR Karitas:  SI56048350002915004  

 

Župnijski urad je odprt 
vsak torek od 9. do 11. ure. 

 

tel. župnika souprav.: 041 634 392  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel. predsednika ŽPS:     041 381 472 
tel. župn. zakristana:   041 259 317 
tel. administratorke:    031 559 635 
e. pošta: zupnija.polzela@rkc.si 
http://zupnija-polzela.rkc.si/. 
 
 

 

sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj) 
pogreb: dogovor (župn. soupravitelj) 
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj) 

   

 
 

   



  

 

 ČAS EPIDEMIJE 
 

 

Zaradi epidemije je še vedno ukinjeno 
javno maševanje in slovesno podel-
jevanje zakramentov, sploh kakršno 
koli druženje vernikov. Verouk se 
izvaja na daljavo. Cerkev ni odprta. 
 

Verniki naj sv. maše spremljajo po 
medijih, obhajilo naj prejemajo v 
duhovni obliki, čas naj posvečajo 
molitvi, branju Božje besede in 
dobrim delom. 
 

Litanije sv. Roka (prejšnja oznanila) 
se lahko zaključijo z molitvijo: 
  

Molimo. Vsemogočni večni Bog! V 
svoji previdnosti si nam svetega Roka 
dal za mogočnega priprošnjika v hudih 
nalezljivih boleznih, svojim vernim 
pa si v težkih trenutkih zgodovine 
na njegovo priprošnjo vedno delil 
tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj 
nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije 
koronavirusa ogroženo zdravje in 
življenje številnih ljudi doma in po 
svetu. Varuj nas in reši strahu pred 
okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim 
delavcem in vsem, ki skrbijo za bol-
nike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi 
sledili zgledu sv. Roka in po svojih 
močeh pomagali vsem, ki potrebujejo 
našo pomoč in bližino. Naj zdravi na 
duši in telesu nenehno slavimo tvojo 
dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
   

 

PSMM 2020  SLOVENIJA 
 

 

DECEMBER: Da bi se naš 
osebni odnos z Jezusom 

Kristusom napajal iz Božje besede in 
iz molitvenega življenja. 
 

 

 

 BREZMADEŽNA 
 

 

8. decembra je praznik 
brezmadežnega spočetja 
Device Marije. Zapojmo: 
 

Bodi nam pozdravljena, o, nebes Kraljica, 
nikdar dosti slavljena, Mati in Devica. 
Čista, vsa brezmadežna bila si spočeta, 
greh in pekel zmagala v hipu prvem sveta. 
 

Zvezda svetla jutranja, vseh devic lepota, 
radost zemlje in neba tvoja je krasota. 
Tebe Božji Sin izbral je za Mater sebi, 
tebe Bog je mater zval, bil podložen tebi. 
 

Venec rajske zdaj časti ti obdaja glavo, 
k tebi rado vse hiti, vse ti poje slavo. 
Milostno poglej na nas, Mati Bogu mila, 
dobra bodi nam ves čas, kot do zdaj si bila. 
 
 

 

Organisti, zborovodje, voditelji petja, 
pedagogi, orglarji, pisci in vsi, ki ču-
tijo s Cerkvijo kot cerkveni glasbeniki, 
se vsako nedeljo zvečer dobivajo po 
ZOOM-u. Srečanja so namenjena dru-
ženju, izmenjavi mnenj, idej, spodbudi 
in sproščenemu klepetu. Pridružite 
se! Več na http://glas.za.orgle.si ali 
Jurij Dobravec, +386 31 684 916.  
 
 

  NAROČNINE 2021  
 

 

 Ognjišče (v cerkvi) 33,50 € 

 Ognjišče (po pošti) 34,30 € 

 Družina  (v dec. in jan.)  119,60 € 

 Družina (po januarju)  130,00 € 

 Prijatelj   12,60 € 

 Misijonska obzorja  9.00 € 

 Mavrica  39,90 € 

 Beseda med nami  23,70 € 

 Božje okolje  29,70 € 

 Cerkveni glasbenik  35,70 € 

 Magnificat  66,00 € 

 Najst  23,40 € 

 Cerkev danes  35,70 € 


