
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In Beseda se je učlovečila  
in se je naselila med nami; 
in videli smo njeno slavo,  
slavo kakor  
edinorojenega od Očeta:  
polno milosti in resnice. 
Janez je o njej pričeval  
in klical: »Ta je bil,  
o katerem sem rekel:  
On, ki pride za menoj,  
je pred menoj,  
ker je bil prej ko jaz.« 
 

(Jn 1, 14-15) 

 

Jezus je beseda,  
ki jo je treba razglašati. 

Jezus je resnica,  
ki jo je treba povedati. 

Jezus je življenje,  
ki ga je treba živeti. 

Jezus je ljubezen,   
ki jo je treba  ljubiti. 

Jezus je veselje,  
ki ga je  

treba deliti  
z drugimi. 

… Jezus je  
moje vse  

nad vsem. 

 

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kdo ne pozna bolečine staršev, ko se 
otroci zanje ne zmenijo več? Komu 
je danes tuja bolečina mladostnikov, 
ki ne doživijo ljubezni in razume-
vanja staršev? Kdo od nas ni doživel 
zavrnitve od človeka, od katerega jo 
je najmanj pričakoval? Verjetno je 
ena izmed najbridkejših človeških 
izkušenj prav doživetje zavrnitve, 
še zlasti zavrnitev ljudi, ki smo jim 
hoteli dobro ali smo jim kaj dobrega 
tudi storili. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 Trg svete Marjete 1  *  Andraž 69  * 705 00 03 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  

3.   januar

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
  



Uvod v Janezov evangelij, ki opisuje 
»spust« Kristusa, Božjega Sina, opiše 
tudi zavrnitev Kristusa, Božje Besede: 
»V svojo lastnino je prišla, toda njeni 
je niso sprejeli« (Jn 1,11). »Svet je po 
njej nastal, a svet je ni spoznal« (Jn 
1,10). Kristus, ki biva v Božji luči, se 
»spusti« na svet, občuti grenkobo za-
vrnitve. Vendar je njegova odločitev 
nepovratna. Ljudem se približa, stopi 
mednje in postane eden izmed njih: 
»Beseda se je naselila med nami.« 
Človeštvo se zapira v svojo sebičnost 
in napuh, ki mu preprečujeta stik z 
Besedo, Kristus pa še danes hodi po 
cestah našega sveta, trka na vrata 
našega srca, tudi v zavesti, da ga mi 
lahko  zavrnemo: »Stojim pred vrati 
in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre 
vrata, bom stopil k njemu« (Raz 3,20). 
Kristus se je ponižal in se iz bivanja 
v luči spustil v svet teme in greha. 
Poleg njegovega spusta pa obstaja še 
»spust« njegovega učenca - kristjana, 
Božjega posinovljenca.  
 

Ob božiču mi je starejša vdova pripo-
vedovala, kako je skrbela za otroke, 
se zanje žrtvovala, a se je sedaj nihče 
od njih ne spomni. Niti za praznike. 
Njena ljubezen doživlja zavrnitev. 
»Izredno težko mi je zaradi tega, zlasti 
za praznike, a obenem prav ob praz-
nikih čutim, kako mi je Bog blizu. To 
me drži pokonci,« je še dodala. Vedno 
sem občudoval ljudi, ki so zmogli v 
veri sprejeti razočaranja, življenjske 
udarce ter zavrnitve, in nikoli nisem 
razumel, kako morejo nekateri reči, 
da so verni, pa niso pripravljeni storiti 
prvega koraka in zaradi Kristusa spre-
jeti kake zahtevne naloge. Tisti, ki v 
svoje življenje sprejme Kristusa in 

doživi njegovo ljubezen, bo v njem 
dobival moč, da bo tudi v trenutkih 
razočaranja in zavrnitve zmogel na-
prej. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 

 

  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
 

 

Ko pa so zagledali zvezdo,  
so se silno razveselili. 
Stopili so v hišo in  
zagledali dete z Marijo, 
njegovo materjo,  
in so padli predenj  
in ga počastili;  
in odprli so svoje zaklade  
in mu darovali zlata,  

kadila in mire. 
(Mt 2,10–11) 

 
 
 

 
 
 

Zvezda je šla  
pred njimi,  
pred Modrimi  
z Vzhoda,  

in našli so te in se ti poklonili.  
Zahvaljujemo se ti,  
da si nas poklical na pot,  
da te iščemo, 
da v slutnji svetlobe tipamo za teboj  
in da te v živi veri najdemo,  
nebogljeno človeškega  
in neomajno Božjega. 
Prinašamo ti bleščeče zlato –  
svoje hrepenenje,  
kadilo – svoje skromno čaščenje,  
in grenko miro – svoje najtišje bolečine.  
Modri so te oznanili svetu,  
naj te oznanjamo tudi mi z besedami, 
dejanji in zgledom.  
Podpiraj nas, da ne omahnemo. 
Betlehemska zvezda naj nas vodi. 
 

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 



 
  

 

 

  

NEDELJA  * 03. 01. 2016  *  2. PO BOŽIČU  * Presveto Jezusovo srce 
     

  PRVA 
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ano MAJHENIČ               
… za + Fridolina KOROŠCA 
… za + starše BASLE in Toneta               * maš.:  J.K., od. J.V. 
 

PONEDELJEK * 04. 01. 2016 * Angela Folinjska, redovnica.                
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Marijo CIZEJ, roj. MEŠIČ (obl.) 
… za + Marjana VENEKA (1. obl.)                * maš.:  J.K., od. I.A. 
 

TOREK * 05. 01. 2016  * Emilijana (Milena), dev. * Janez Nepomuk Neuman  
 

 
 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Ludvika in Angelo CIZEJ  
… za + Daniela VILČA                                   * maš.:  J.K., I.A. 

 

SREDA * 06. 01. 2016 * Gospodovo razglašenje, Gašper, Melhior, Boltežar 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
  ANDRAŽ    16.00  

POLZELA   17.00 

 

… za + Cvetko MAROVT 
… za + Ivana GLUŠIČA (obl.) in vse DOMNETOVE 
… za + Antona VAŠLA 

 

ČETRTEK * 07. 01. 2016  *  Rajmund Penjaforski, duhovnik * Valentin   

   

 

  ANDRAŽ    16.00  
POLZELA   16.30 
POLZELA   17.00 

 

… za + Antona SATLERJA (30. dan) 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Alojza OŽIRJA (8. dan) 
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
 

PETEK * 08. 01. 2016  * Severin Noriški, opat * Erhard, škof           

   
 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Albina TERČAKA 
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 09. 01. 2016  * Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini      
           

 

  POLZELA  17.00 
  

… za + Ano in Alojza BELAJA 
 

NEDELJA  * 10. 01. 2016  * JEZUSOV KRST  * Gregor Niški, škof, c.u. 
    

   

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Alojzijo DREV (30. dan) in sina Maksa (obl.)             
… za + Danijela in Dominika ŽGANKA, sorodnike 
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA 
… za + Katarino MEZNARIČ (obl.) 
… za + Alojzijo KORBER (1. obl.)       * m.:  L.S., od. M.G., J.R., I.A. 

  

  03.  01.  –  10.  01.       

 
Vednost o Bogu brez poznanja naše bede poraja domišljavost.  
Vednost o naši bedi brez poznanja Boga rodi obup.  
Vednost o Jezusu Kristusu ustvarja sredino,  
ker v njem najdemo tako Boga kot našo bedo.          (Blaise Pascal) 



 

 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni 
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne 
pozabite praznovanju dodati sv. maše! 
 
 

 

V torek, 5. januarja bo prvi letošnji 
sestanek članov Župnijske karitas 
Polzela. Po večerni maši. 

 
 

 

V sredo, 6. januarja bo praznik Gos-
podovega razglašenje. Maše bodo ob 
7. in 17. uri na Polzeli in ob 16. uri v 
Andražu.  
 
 

 

V nedeljo, 10. januarja bo v župnijski 
cerkvi na Polzeli 'Trikraljevski' koncert 
zborov in glasbenih skupin. 
 
 

 

Najlepša hvala vsem mladim in vo-
diteljem, ki so to soboto v Andražu 
izvedli letošnje koledovanje. Hvala 
tudi vsem vernikom, ki ste jih sprejeli 
in ob tej priliki darovali za misijone 
in za Karitas. 

 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI 
 

 

Na seji ŽPS je bila izražena želja, da bi 
razložili potek in znamenja sv. maše. 
V Oznanilih tega leta bo to uresničeno:  
 

Blagoslovljena voda. Prvo dejanje, 
ki ga storimo, ko pridemo v cerkev, 
je pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 
Blagoslovljena voda je znamenje na-
šega krsta in nas spomni na dejstvo, 
da smo Božji otroci. Spominja nas 
tudi na očiščujočo moč vode – da bi 
prišli pred Gospoda očiščeni.  
 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Kotnik, Andraž 6/d, Drobež, 
Andraž 6/c, Kuder, Andraž 6. Polzela: 
Podvin pri Polzeli.  

 

 IZ STATISTIKE 2015 - KRSTI: 
 

 

 
 

       34 - skupno število krščenih 
      18 - dečkov 
      16 - deklic 
      25 - iz župnije Polzela 
 14 – Polzela (0,58);  5 – Breg (0,52); 
   4 – Ločica (0,47);  0 – Založe (0,00); 
   1 – Podvin (0,365);    0 – Orova vas 
     11 - zakonski               (32,35%) 
    20 - izvenzak. skupn.   (58,82%) 
      1 - nezakonski                (2,94%) 
      2 - civilnozakonski       (5,86%) 

16 - prvorojencev.; 17 - drugor.; 1 - tretje. 

47,9 - najstarejši očka (ob r. otroka) 
33,2 - najstarejša mamica (ob r. o.) 
24,8 - najmlajši očka (ob r. otroka) 
21,9 - najmlajša mamica (ob r. o.) 
2,6 - najmlajši fant (mes. ob krstu) 
4,5 - najmlajša deklica (m. ob krstu)  
8,7 - najstarejši fant (let ob krstu) 
1,3 - najstarejša deklica (let ob kr.) 

14,8 - povprečje dečki (mes. ob kr.) 
7,4 - povprečje deklice (m. ob kr.) 

 

imena: 2x - Ema, Filip, Jaka, Nina, Pia, 
1x - Brina, David-Axl, Ela, Frida, Geri, 
Ina, Jan, Jure, Larisa, Lev Maj, Lorelaj, 
Luka, Maša, Neja, Neža, Pascal, Sergej, 
Tian, Tilen, Tjaš, Tobias, Urh, Val, Žan. 
 

8 - skupno število krščenih 
0 - dečkov 
8 - deklic 
7 - iz župnije Sv. Andraž 

5 - Andraž (0,62);  2 - Dobrič (0,96) 
3 - zakonski          (37,50%) 
4 - izvenzakon.skupn. (50,00%) 
1 - nezakonski     (12,50%) 

39,0 - najstarejši očka (ob r. otroka) 
37,6 - najstarejša mamica (ob r. o.) 
31,4 - najmlajši očka (ob r. otroka) 
30,5 - najmlajša mamica (ob r. o.) 

- - najmlajši fant (mes. ob krstu) 
1,23 - najmlajša deklica (m. ob krs.)  
9,9 - najstarejša deklica (mesecev) 
5,9 - povprečje oboji (mes. ob krs.) 

 

imena: Ana, Benja, Eva, Lana, Malaika, 
Neža, Tia, Tina. 
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