
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko je Elizabeta zaslišala  
Marijin pozdrav, se je dete veselo 
zganílo v njenem telesu. Elizabeta 
je polna Svetega Duha na ves 
glas vzkliknila in rekla: 
»Blagoslovljena ti med ženami,  
in blagoslovljen sad tvojega 
telesa! Od kod meni to, da pride k 
meni mati mojega Gospoda?« 
                                                (Lk 1,41–42) 

 
 4. ADVENTNA NEDELJA 

 

Četrto svečko na 
adventnem vencu 

prižigamo že polni 
pričakovanja. 

Kakor je ob 
Marijinem obisku 

poskočilo dete v 
Elizabetinem telesu, tako se naj v naši 

srcih prebuja vznemirjenje pred 
prihodom Gospoda. Drobno dete, 

položeno v jasli, prihaja med nas, da bi 
spoznali, kako blizu nam je. Jezus bi 

rad bil ob nas, v našem veselju in 
preizkušnjah. Želi, da pripravimo svoja 

srca. Nekaj dni nas še loči do božične 
noči. Da bi se bolje pripravili, ob 

adventnem venčku v molitvi te dni  
tudi mi iskreno pozdravimo  

mater našega Odrešenika: 
»Blagoslovljena, ti med ženami.«  

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  POVEZANOST BOGA IN   
 ČLOVEKA  

Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo 
Boga kot človekovega tekmeca, konkurenta. 
Ko bi bil Bog res to, kar ti napuhnjenci 
mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli učlovečil. Ne 
bi delal s človeškimi rokami, razmišljal s 
človeškim razumom, deloval s človeško 
voljo, ljubil s človeškim srcem. Bog in človek 
sta v krščanstvu tesno povezana, sta 
prijatelja, sodelavca – sta nenazadnje kot 
zakonca. Kakor ni mogoča prava, nesebična 
skrb za človeka, ki je ne bi (vede ali nevede) 
navdihovala Božja ljubezen, tako tudi ne 
obstaja resnična svetost, če ni združena s 
skrbjo za človeka. To je način delovanja 
našega Boga. Marksisti, ustvarjalci nikoli 
uresničenega raja na zemlji, so kar naprej 
metali na kristjane krivičen očitek, da je naša 
vera »opij«, ker nas odtujuje od vsakdanjih 
življenjskih nalog. Bolje rečeno: bil bi 
krivičen očitek, če bi se trudili živeti po 
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Jezusovem nauku in zgledu. Zdaj pa smo 
pogosto res taki, da bi tak očitek zaslužili. 
Preveč smo zasužnjeni od duha našega časa, 
ki je duh brezbrižnosti. Kristus prihaja na 
svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga v 
njegova usta besede psalmista: »Glej, 
prihajam, Gospod, da izpolnim tvojo voljo.« 
To je jutranja molitev Odrešenika. To naj bi 
bila tudi naša jutranja molitev – da bi začeli 
nov dan s pripravljenostjo, da izpolnimo, kar 
Bog pričakuje od nas. Namen molitve je 
(jutranje, pred delom, pred študijem ...): da bi 
razsvetljeni z Božjo lučjo spoznali, kaj je 
prav, in da bi okrepljeni z njegovo močjo 
spoznali, kaj delamo prav in kaj narobe. 
Neka italijanska popevka z naslovom Torej 
daj! ponavlja odpev: »Kaj je prav, to dobro 
veš, povej, zakaj pa tega ne storiš?« To se 
vprašajmo tudi mi zdaj, ko se pripravljamo 
na božič. Mogoče še prej na božično spoved.                      
Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 
 

Ker je Bog hotel pokazati,  
da ima ime in obraz, si je 

privzel človeški obraz  
in človeško srce  

(Bogdan Dolenc) 
 
 

 

 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.  



 
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.) 

    

20.12. PONEDELJEK  *  Vincencij Romano, duhovnik    * DEVETDNEVNICA 

 

      

POLZELA              18.00 
 

… za + Cvetka RAKUNA (obl.), Cilko in Miciko 
… za + Marijo BIZJAK (30. dan) 
 

21.12. TOREK  * Peter Kanizij, duh., cerkveni učitelj         * DEVETDNEVNICA 

 

      

ANDRAŽ     16.00         
POLZELA              18.00 
 

 

… za + Franjo TKAVC (8. dan) 
… za + Valerijo ŽGANK (obl.) 
… za + Jožefa TERČAKA 
… za + Rudija DOBRIŠKA (obl.) 
 

22.12. SREDA  *   Frančiška K. Cabrini, red. ustan.           * DEVETDNEVNICA 

 

                    

POLZELA             8.00 
 
 ŠENEK             10.00 

 

… za + Franca, Marijo, Silvota OŽIRJA in Marjano 
… za + Marijo ŠTORMAN 
… za + nove duhovne poklice in svetost poklicanih 
 

23.12. ČETRTEK  *  Janez Kancij, duhovnik * Ivo, škof          * DEVETDNEVNICA 

 

      
 

POLZELA              18.00 
 

… Za + Rozalijo (obl.) in vse CIBRLOVE 
… za + Davida VELEPIČA 
… za + Alojzijo URATNIK (8. dan) 
 

24.12. PETEK  *  Adam in Eva, prastarši * Irmina (Hermina), davica 

   

 

POLZELA      20.00 
 
 
 
 

ANDRAŽ   22.00 
POLZELA     24.00 

 

… za + JOŠOVCOVE 
… za + Pavlo in Martina FLORJANCA 
… za + Martina in Marjeto GERM ter vse LEŠNIKOVE 
… za + Zlatka in Otona KRONOVŠKA ter starše 
… za + Ladislava RIHTARJA 
… za + iz družine SVETKO - STROPNIK 
… za + Mihaela in Marijo KOTNIK 
 

25.12. SOBOTA * BOŽIČ – GOSPDOVO ROJSTVO * Evgenija, mučenka          

 

      

ANDRAŽ                                              9.00   
POLZELA            10.30 

  

… za + Srečka in Jožico PIŽORN 
… za + Jelico TERGLAV (obl.), dva Petra, Pavlico 
           PUNGARTNIK ter vse ŠPRONGOVE  
… za + Brankota in Marjeto PFEIFER 
 

26.12. NEDELJA * NEDELJA SVETE DRUŽINE * Štefan, mučenec 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
           
 
 
 
                 
 
 
 

 
POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Andreja in Cilko KOREN, Marjano in Rudolfa CEVZARJA 
… za + Milana REBERNIKA in starše 
… za + Majdo MOŽINA 
… za + Ivana in Marijo CVENK 
… za + Minko in Ladka KOŠCA, Janka KOTNIKA in 
           Stanka PODBREGARJA 
    



19.3.2021 do 26.6.2022 
leto družine 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

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

 
 

 

V sredo, 22. decembra, ob 10. uri bo sveta 
maša tudi v Šeneku. 

 
 

 

V petek, 24. decembra, bo 20 min pred 
obema polnočnicama na Polzeli kratek 
duhovni program, ki ga pripravljajo  mladi. 

 
 

 

Na god sv. Štefana, v nedeljo, 26. 
decembra, bo pri vseh sv. mašah 
blagoslov vode in soli. 

 
 

 DEVETDNEVNICA 
 

 

Do četrtka, 23. decembra, nadaljujemo 
z božično devetdnevnico. »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo.« 

 
 

 BETLEHEMSKA LUČ 
 

 

»Človek ne jezi se« je geslo letošnje 
Luči miru iz Betlehema. To 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. 
Prijavite se svojim katehistinjam. 
Prijavite se tudi tisti, ki želite na 
novo sprejeti kolednike.  
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Jevšnik, Dobrič 62, Kranjc - 
Rebernik, Dobrič 55, Drobež, Dobrič 67;  
Polzela: Polzela II. 

 
 

  SEDEŽNINA 2022  
 

 

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

 

 

  KONCERT 
 

 

V torek, 21. decembra, bo po večerni 
sv. maši koncert Rudarskega okteta. 
 
 

  DUHOVNA PRIPRAVA NA BOŽIČ  
 

 

* Spovedovanje na Polzeli: od ponedeljka 
do četrtka pol ure pred vsako sv. mašo, po 
dogovoru tudi po njej ter v sredo od 
18.30 do 19.30 ure ; v Andražu v torek 
pol ure pred sv. mašo ter v sredo od 17. 
do 18. ure. 
* V ponedeljek, 20. decembra, bo ob 18. 
uri v dvorcu Novi Klošter duhovna 
obnova za ženske. Zaželena prijava 
(Carmen, 040 175 403). 
* V sredo, 22. decembra, bo ob 18. uri v 
dvorcu Novi Klošter duhovna obnova 
za moške. 

 
 

  ZAHVALA ZAKRISTANU 
 

 

Naš g. Drago je več kot 25 let zvesto in 
odgovorno opravljal službo zakristana, 
v letošnjem decembru pa jo je zaključil.  
Iskrena zahvala za vso opravljeno delo 
v tem času že s tega mesta, vsi skupaj pa 
se mu bomo kot župnija zahvalili v 
nedeljo, 16. januarja, ob 10.30. G. Drago, 
Bog povrni! 
 
 

  POLNOČNICA NA GORI OLJKI 
 

 

Zaradi trenutne situacije z epidemijo, 
letos polnočnice na Gori Oljki ne bo. 
Upamo, da jo bom lahko ponovno 
obhajali že naslednje leto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vesel in  blagoslovljen Božič! 


