
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas so množice spraševale 
Janeza: »Kaj naj storimo?«  
Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve 
suknji, naj ju deli s tistim, ki nima 
nobene, in kdor ima živež, naj 
stori prav tako.« Tudi cestninarji 
so se prišli krstit in so mu rekli:  
»Učitelj, kaj naj storimo?«  
Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več,  
kakor vam je ukazano.« 
Spraševali so ga tudi vojaki:  
»In mi, kaj naj storimo?« Rekel 
jim je: »Nikomur ne grozite in 
nikogar ne izsiljujte, ampak bodite 
zadovoljni s svojo plačo.« 
                                                (Lk 3,3–6) 

 
 3. ADVENTNA NEDELJA 

 
 

Tretja svečka na 
adventnem vencu 

nas skupaj z 
Janezom Krstnikom 
nagovarja k dobroti 
in vsakršni strpnosti 

do sočloveka. Mar ni prav čas, ki ga je 
zaznamoval korona virus,  poln izzivov 

tudi za nas kristjane? Pripravljamo se 
na Njegov prihod med nas. Naj se Dete 
rodi med potrpežljive, vesele, radostne 
in upanja polne ljudi Primaknimo svoj 
plamenček v srcu k temu, da bo lahko 

toplina objela ta naš svet.   

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 VESELJE IN BLAGO SRCE  

Današnji berili nas spodbujata k veselju in to 
povabilo tudi utemeljujeta. Prerok Sofonija 
potrtemu izvoljenemu ljudstvu kliče: 
»Vriskaj, sionska hči! Veseli in raduj se iz 
vsega srca! Gospod te je rešil obsodbe!« 
Mogoče se nam zdi pretirano, da bi vriskali od 
veselja. Pa bi morali, če bi trdno verovali, da je 
Jezus naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje 
našemu življenju smisel. Gotovo ste že 
doživeli ali videli, kakšno vriskanje nastane, 
če nogometaši dosežejo gol. Med tistimi, ki 
kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri 
nedeljski maši. Tam pa so se držali 
zdolgočaseno, čeprav se je pred njihovimi 
očmi dogajalo vse kaj večjega kot na 
nogometni tekmi. Apostol Pavel je vernikom 
zapisal besede, veljavne za kristjane vseh 
časov in vseh starosti: »Veselite se v Gospodu, 
in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša 
dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je 
blizu.« Vzrok ali razlog našega veselja je 
dejstvo, da je Bog blizu, da je Jezus naš 
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prijatelj, z nami. To nas spodbuja k dobroti, 
blagosti. Tam, kjer živimo: v svoji družini, v 
šoli, na delovnem mestu, med sosedi 
moramo znati delovati pomirjevalno. Človek, 
ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, 
čuti potrebo, da svoje veselje deli s kom 
drugim, z vsemi, ki jih sreča. Tako se njegovo 
veselje pomnoži Saj smo izkustveno doživeli, 
kako se naše veselje množi vsakokrat, ko 
svoje srce odpremo drugim, ko z drugimi 
delimo svoje imetje, ko pomagamo pomoči 
potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati nas 
in druge, nas navaja adventni klicar Janez 
Krstnik. Na vprašanje, kaj naj storimo 
oprijemljivega, odgovarja tudi nam, ko govori 
tistim, ki so prihajali poslušat njegove 
spokorne pridige ob Jordanu: »Kdor ima dve 
suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor 
ima živež, naj ravna enako.«  V Malem princu 
beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima 
okus brez primere.« Lahko rečemo, da ima 
božanski okus, Božji okus, okus po Jezusu, ki 
se nam daje, da bi tudi nas naučil dajanja.  

                         Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 

Tisti dan, ko ne boste več goreli iz 
ljubezni, bodo mnogi od mraza umrli. 

(Francois Mauriac) 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Trg sv. Marjete 1, 
3313 Polzela 

mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099 
stacion. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. župnika:  051 233 242  
tel. predsednika ŽPS:   041 381 472 
telefon ključarja:       041 731 709  
tel. administratorke:   031 559 635   
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.30;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
19.00; november-marec 18.00;  
ob sredah 08.00.  

MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol 
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1. 
petek pred mašo; 1. soboto po maši. 
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med 
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred 
prazniki, priložnostno po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej. 
Prijava med tednom v župnišču, pri-
prava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA:  
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do 
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18. 
ure. Redno po svetih mašah. 
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi. 
TRR Župnija: SI56040010047546188 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA 
 

Andraž nad Polzelo 153, 
3313 Polzela  

mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346  
telefon ključarja:       031 604 304 
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 9.00;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
18.00; november-marec 17.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek 
pol ure pred mašo; 
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred 
mašo, pred prazniki, priložnostno 
po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava 
med tednom v župnišču Polzela, 
priprava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču 
na Polzeli. 
TRR Župnija: SI56040010047460537 
TRR Karitas:  SI56040000276302695 
 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela. 
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.  



 
  

 
 

 
 
 

12.12. NEDELJA * 3. ADVENTNA NEDELJA * Devica Marija iz Guadalupe 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
           
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Alojzijo DREV (obl.) in dva Maksa DREVA 
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK 
… za + Vinkota MELANŠKA (obl.) 
… za + Marijo in Maksa GERŠAK 
… za + Alojza SATLERJA in vse JAJČNIKOVE 

    

13.12. PONEDELJEK  *  Lucija, dev., mučenka * Otilija (Tilka), opatinja 

 

      

POLZELA              18.00 
 

… za + Ivana ROJŠKA (obl.), Jožefo in Ivanko 
… za + Lucijo STARC 
 

14.12. TOREK  * Janez od Križa, duh. * Spiridon (Dušan), šk. 

 

      

POLZELA              18.00 
 

 

… za + Marijo PODLUNŠEK in rodbino PODLUNŠEK 
… za + Filipa in Ano BELOGLAVC 
… za + Marijo in Andreja KUMER (obl.) 
… za + Franca ROŽIČA (8. dan) 
 

15.12. SREDA  *   Antonija, Krizina in druge drinske mučenke 

 

                    

POLZELA             8.00 

 
 

 

… na čast svetemu Duhu 
… v dober namen 
… za + Anico in Stanka KOŠEC ter Marjana TERBOVCA 
 

16.12. ČETRTEK  *  Adelajda (Adela), kraljica * Ado, škof         * DEVETDNEVNICA 

 

      
 

POLZELA              18.00 
 

… za + Avgusta LIKEBA 
… za + Ano DOMINKOVIČ in Mata (obl.)  
 

17.12. PETEK  *  Janez de Matha, red. ustanovitelj             * DEVETDNEVNICA 

   
 
  

POLZELA              18.00 

 

… za + Janeza BRAČUNA 
… za + Antona in Martino LEŠNIK 
 

18.12. SOBOTA * Vunibald, opat * Gacijan, misijonar          * DEVETDNEVNICA 

 

      

ANDRAŽ                  17.00   
POLZELA            18.00 

  

… za + Ivano BUKOVEC in vse GRABENŠEKOVE 
… za + Terezijo BAŠIČ  
… za + Lucijo VASLE (30. dan) 
… za + Ljudmilo KONŠEK (8. dan) 
 

19.12. NEDELJA * 4. ADVENTNA * Urban V., papež            * DEVETDNEVNICA 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
           
 
 
 
                 
 
 
 
 

POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Petra in Vinka VODOVNIKA 
… za + Pavlo VERDEV - KELEMINIČ 
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Franca OŽIRJA (obl.) 
           ter vse BAJHTOVE in KOPRIVŠEKOVE 
… za + Mariko STIBEL (obl.) 
    

Veselja ne najdeš v stvareh, ki nas obdajajo,  
najdeš ga na dnu duše. 

(sv. Terezija Deteta Jezusa) 

 



19.3.2021 do 26.6.2022 
leto družine 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 12. decembra, bosta ob 9. uri 
v Andražu in ob 10.30 uri na Polzeli 
družinski sv. maši, pri katerih bodo 
sodelovali veroučenci. 

 

 
 

V ponedeljek, 13. decembra, ob 19. uri, bo 
srečanje članov ŽPS Polzela. 

 

 
 

V nedeljo, 19. decembra, bosta krščeni 
Brina T. (god sv. Sabina, 29. avgust) in 
Ana L. (god sv. Ana, 26. julij). 

 
 

 DEVETDNEVNICA 
 

 

V četrtek, 16. decembra, pričenjamo 
z božično devetdnevnico. »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo.« 

 
 

 BETLEHEMSKA LUČ 
 

 

»Človek ne jezi se« je geslo letošnje 
Luči miru iz Betlehema. V nedeljo, 
19. decembra, bodo skavti 
sodelovali pri sv. mašah in imeli s 
seboj tudi sveče. Vabljeni, da 
plamen ponesete v svoje domove. 

 
 

  KOLEDOVANJE 2022 
 
 

Veroučenci vabljeni k sodelovanju v 
koledniški akciji 8. januarja 2022. 
Posvetujte se s starši in se čim prej 
prijavite svojim katehistinjam. 
Prijavite se tudi tisti, ki na novo 
želite sprejeti kolednike. Če ste že na 
seznamu iz preteklih let, je obisk 
kolednikov že zagotovljen. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Satler, Andraž nad Polzelo 295, 
Tominšek, Andraž nad Polzelo 296, 
Kužnik, Andraž nad Polzelo 379; 
Polzela: Polzela II. 

 
 

  SEDEŽNINA 2022  
 
 

Prispevke lahko oddate v času sv. maš v 
zakristiji ali po dogovoru v župnijski 
pisarni. Bog povrni! 

 

  ADVENT  
 

 

Še eno leto se izteka. Kaj ti je ostalo od njega? 
Morda razočaranja in neuspehi,  
kopica jeze in sivi lasje? 
Morda drobna bolečina v srcu,  
ker je vse tako hitro minilo? 
Morda si prvič začutil, da vsako leto odreže  
košček tvojega življenja? 
V vsem miru o tem razmisli. Ne more ti škoditi,  
če se osvobodiš nekaterih iluzij. 
Bila pa bi katastrofa, če bi izgubil pogum 
in vero v prihajajoče leto. 
Še naprej išči mir. Išči neobremenjeno  
povezavo z Bogom. 
Lahko ti napolni prazne roke in srce. 

(P. Bosmans, Živi vsak dan) 
 
 

  DUHOVNA PRIPRAVA NA BOŽIČ  
 
 

* Spovedovanje na Polzeli: od ponedeljka 
do petka pol ure pred vsako sv. mašo, po 
dogovoru tudi po njej; v Andražu v 
soboto pol ure pred sv. mašo. 
* V ponedeljek, 20. decembra, bo ob 18. 
uri v dvorcu Novi Klošter duhovna 
obnova za ženske. Zaželena prijava 
(Carmen, 040 175 403). 

 
 

  NAROČNINE 2022  
 
 

 Ognjišče (v cerkvi) 35,00 € 

 Ognjišče (po pošti) 36,50 € 

 Družina  (v dec. in jan.)  130,00 € 

 Družina (po januarju)  140,00 € 

 Misijonska obzorja  9.00 € 

 Mavrica  44,90 € 

 Beseda med nami  23,70 € 

 Božje okolje  29,70 € 

 Cerkveni glasbenik  35,70 € 

 Magnificat  59,40 € 

 Najst  29,40 € 

 Cerkev danes  35,70 € 

  


