
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Bil je človek,  
ki ga je poslal Bog;  
ime mu je bilo Janez.  
Prišel je zaradi pričevanja,  
da bi namreč pričeval o luči,  
da bi po njem  
vsi sprejeli vero.  
Ni bil on luč,  
ampak pričeval naj bi o luči. 

 

  (Jn 1,6-8) 

 

 

Tri prižgane sveče, več luči med nami. 
Tudi Janez Krstnik jo je prinašal. 

Pričeval je o njej. Ni bil on sam luč. 
Tako tudi mi s svojimi dobrimi deli 

ne kažimo nase. Pričujmo o ljubezni.  
Vsakdo lahko poseže po tej svetlobi,  

ki greje, pomaga in razsvetljuje še 
tako temno pot.  

Ne poznajo je vsi.  
Včasih jo kdo  

celo izgubi.  
Na nas je, da  

luč ohranjamo  
in jo sočloveku  

pomagamo  
odkrivati. Kakor  

Janez Krstnik:  
vsak dan znova! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V teh predbožičnih 
dneh, ko smo »bolj 
mehki«, se najbrž 
včasih potrudimo, 
da bi bolj pozorno 

služili ljudem okoli nas (naj gre za 
družino ali širše). Ko pa so prazniki 
mimo, je spet vse po starem. Toda 
Jezus je prišel, da bi bil med nami 
ne samo en dan, en teden ali kašen 
mesec, ampak vedno, vsak trenutek. 
Njegovo bližino naj bi čutili v ljudeh 
ob sebi, kajti – kot izpovedujemo v 
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veri – On se je učlovečil. Zavest Božje 
bližine naj vernega človeka napol-
njuje z veseljem, z življenjsko vedrino 
in iskrenim služenjem. 
 

»Bil je človek, od Boga poslan, da bi 
pričeval o luči,« nam govori danes 
v evangeliju apostol Janez. Iz vsak-
danjega življenja vemo, da so dobri 
ljudje kakor luči, ki s svojo dobroto 
prinašajo v okolico svetlobo in top-
lino. Svetloba je znanilka veselja. 
Pred božičnimi prazniki so naša 
mesta polna migetajočih lučk, ki 
jih imamo radi, saj je v vsakem od 
nas nekaj otroka. In vsak otrok je 
navdušen nad tem. Vsak otrok pa 
nosi v sebi tudi hrepenenje po luči. 
Najpomembneje je, da se trudimo 
za to, da bi bili luč drug drugemu. In 
to bomo, če bosta v nas Kristusova 
svetloba in toplota njegove ljubezni. 
S sebičnostjo, kar je v bistvu vsak 
greh, hote ugašamo v sebi Božjo 
svetlobo in širimo okoli sebe mrzlo 
temo. 
 

»Gospod, ti nam prižigaš luč upanja 
in v tvoji svetlobi nam vse postaja 
svetlo,« molimo duhovniki v svojih 
bogoslužnih molitvah. V tej molitvi 
je zajet smisel božičnega praznika: 
Jezusovo učlovečenje, njegovo roj-
stvo in bivanje med nami prižiga 
luč upanja, ki osvetljuje vse naše 
življenje. Bog želi, da s to svetlobo 
prežarimo svoja srca in jo izžareva-
mo okoli sebe. Naše okolje naj bo 
razsvetljeno, pa ne le v času okrog 
božiča, ne z umetnimi lučkami, 
ampak z Božjo lučjo v nas. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 SLUŽABNIK 
 

 

Gospodar se je odpravil 
na pot in služabnikom 
naročil, naj skrbijo za 
hišo in posestvo. 

Obljubil jim je, da bo ob prihodu 
nagradil vse, ki bodo vestno 
opravljali svoje delo. Služabnik, ki 
mu je zaupal varovanje hiše, je bil 
posebej počaščen. Rad je imel svojo 
stražarsko obleko, znamenje 
odgovorne službe. Ko jo je oblekel, 
se je zdel sam sebi pomemben. 
Čas je tekel. Odpirati in zapirati 
glavna vrata obiskovalcem je s 
časom postalo dolgočasno. Nič  
novega in vznemirljivega ni bilo na 
tem. Postajalo je navada. Še vedno 
pa je vestno opravljal svoje delo, a 
vse je postajalo že vsakdanje. Ko se 
bo gospodar vrnil, ga bo našel pri 
opravljanju zaupane mu dolžnosti. 
Bil je buden, toda bil je živ mrtvec, 
ker je njegovo delo in njegovo 
življenje izgubilo dušo. 
Navada nas počasi utruja, ubija. 
Ljudje se sčasoma navadimo na vse. 
Žal tudi na slabo in slabe navade 
jemljejo našemu življenju polet. 
Navajenost zapade v bledo 
vsakdanjost. Navadimo se in  potem 
delamo iz navade. Advent je za nas 
priložnost, ki nam jo daje Bog, da 
začnemo znova, da obudimo 
prvotno navdušenje in se otresemo 
navad, ki motijo naše življenje. Da 
pričujemo na svojevrsten, izviren 
način.  

 

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
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 13. 12. NEDELJA * 3. ADVENTNA NEDELJA  * Lucija, dev., mučenka 
 

 
 

     9.00 
 

… za + Jožefo POCAJT (8. dan) 

 

14. 12.  PONEDELJEK  * Janez od Križa, duh. * Spiridon (Dušan), šk. 
       

19.00 
 

… za + Zlatka KRONOVŠKA 
 

15. 12.  TOREK  * Antonija, Krizina in druge drinske mučenke 
 

 

19.00 
 
 

… za + Jožico TURNŠEK (obl.) 
 

16. 12. SREDA  * Adelajda (Adela), kraljica * Ado, škof                 * DEVETDNEVNICA 
 

 

19.00 
 

… za + Marijo in Andreja KUMER (obl.) 
 

17. 12. ČETRTEK  * Janez de Matha, red. ustanovitelj         * DEVETDNEVNICA 

 
 

                       19.00 
 

… za + Janeza BRAČUNA 
 

 

18. 12. PETEK  * Vunibald, opat * Gacijan, misijonar             * DEVETDNEVNICA 

 
 

19.00 
  

… za + Ivano KRAŠOVIC (8. dan) 
 

 

19. 12. SOBOTA  * Urban V., papež * Anastazij, opat               * DEVETDNEVNICA 

KVATRE 

 

19.00 
  

… za + Marjana MEŠIČA 
 

 

20. 12. NEDELJA * 4. ADVENTNA NEDELJA  * Vincencij   * DEVETDNEVNICA 
 

 
 

     9.00 
 

… za + Janeza MAROLTA 
… za + Alojza SATLERJA (obl.) 
… za + Ido TAVČER 
 

 
 

* 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, dobrim delom. 
 

Priporočljivo je izrekati tudi besede 
psalma 88 - Molitev v skrajni stiski: 
 

Gospod, Bog mojega odrešenja, 
podnevi vpijem, ponoči sem pred tabo.  
Naj pride pred tebe moja molitev, 
nagni svoje uho k mojemu ječanju.  
Kajti moja duša je zasuta z nesrečami, 
moje življenje je prispelo do podzemlja.  
Prištet sem med tiste, ki se pogrezajo 
v jamo, postal sem kakor mož,  
ki je vso moč izgubil.  
Med mrtve so me že poslali,  
podoben sem pobitim, ki ležijo v grobu,  
tistim, ki se jih več ne spominjaš; 
odrezani so od tvoje roke.  
Položil si me v najglobljo jamo,  
v najtemnejše globine. 
Name se je znesla tvoja srditost, 
vse svoje valove si pognal vame.  
Moje znance si oddaljil od mene, 
naredil si, da se jim gnusim;  
zaprt sem in nikamor ne morem.  
Moje oko je postalo motno od bolečine,  
Gospod, ves dan te kličem,  
svoje roke stegujem k tebi.  
Boš mar delal čudeže za mrtve,  
bodo mar vstale sence, da bi te slavile? 
Mar pripovedujejo o tvoji dobroti v grobu,  
o tvoji zvestobi v kraju pogube?  
Ali se v temi spoznajo tvoji čudeži, 
tvoja pravičnost v deželi pozabljenja?  

 

 

 BOŽJA BESEDA SPODBUJA 
 
 

»Ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj 
je naša rešitev bliže kakor takrat, ko 
smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila 
in dan se je približal. Odvrzimo torej 
dela teme in nadenimo si orožje luči.«  
 

(Rim 13,11-12) 
 

 

 

 BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
 
 

V sredo, 16.12., pričenjamo z 
božično devetdnevnico. Letos zaradi 
epidemije precej drugače, a vsebina 
naj ostane – sveti čas pobožnega in 
veselega pričakovanja v poglobljeni 
pripravi na Gospodov prihod. 
Samoiniciativa, spletne strani, … 
 
 
 

Predbožične duhovne vaje: »Kralja, 
ki prihaja, pridite, molimo! Od 18. do 
23. decembra. Udeleženci se zavežejo, 
da bodo vsak dan opravili vsaj dve 
molitvi (od 45 minut do ene ure), pre-
živeli dneve v zbranosti in vsak dan 
opravili pogovor z duhovnim sprem-
ljevalcem (po telefonu ali internetu). 
Podroben urnik prejmejo udeleženci 
po prijavi. Več informacij in prijava na 
e-naslovu: info@ignacijevdom.si ali 
po tel.: 051-613-374 vsak delovnik 
med 8. in 14. uro. Voditelj: p. Janez 
Poljanšek s sodelavci.  
 
 

  BETLEHEMSKA LUČ  
 
 

V naši župniji jo bomo lahko prejeli 
na 4. adventno nedeljo, 20.12., med 
9. in 11. uro pred cerkvijo. 
 
 

  PREJEM SVETEGA OBHAJILA  
 

 

Možnost prejema svetega obhajila je 
vsako nedeljo med 9.30 in 10.15 
uro. Potrebno upoštevati ukrepe za 
preprečevanje širjenja epidemije.  


