
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Znamenja bodo na 
soncu, luni in zvezdah. Na zemlji  
bo stiska med narodi v zmedi  
zaradi bučanja morja in valov.  
Ljudje bodo ginili od strahu in 
pričakovanja tega, kar bo prišlo 
nad ves svet, kajti nebeške sile  
se bodo majale. In tedaj bodo 
videli Sina človekovega priti na  
oblaku z močjo in veliko slavo.  
Ko se bo to začelo dogajati, se 
vzravnajte in dvignite glave, kajti  
vaše odrešenje se približuje.« 
                                            (Lk 21,25–28) 

 
 1. ADVENTNA NEDELJA 

 
 

Leto je naokoli.  
Spet smo v novem 

cerkvenem letu. 
Začenjamo ga s 

poudarkom na čutu do 
sočloveka. Karitas je 

tista pristna ljubezen, ki lahko prinese 
toplino v še tako ohlajeno srce. Da 

bomo zmogli toplino in da bo ta čas 
priprave in pričakovanja Odrešenika 

bolj poln, nas adventni venec s prvo 
svečko vabi k umiritvi življenjskega 

tempa. Zazrimo se v goreč plamen … 
Naj bo znamenje, da želimo pripraviti 

svoja srca za Gospoda, ki prihaja.   

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 PRIHAJA, DA BI UNIČIL  
 TEMO V NAS IN SVETU  

»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se 
bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav se k 
nam poniža.« V tej znani slovenski cerkveni 
pesmi je podana vsebina bogoslužnega 
časa, ki ga pričenjamo z današnjo nedeljo. 
To je advent, ki traja približno štiri tedne, v 
katerih podoživljamo hrepenenje človeštva 
po obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je 
izrekel Bog padlemu človeku v raju po 
njegovem prvem grehu, zaradi katerega je 
bilo ranjeno vse človeštvo. V poznejših časih 
jo je ponavljal očakom in prerokom 
izvoljenega ljudstva, s katerim je sklenil 
zavezo: če se boste držali mojih zapovedi, 
vas bom vedno varoval in vodil, če pa se jim 
boste izneverili, boste prepuščeni sami sebi 
in zadele vas bodo hude preizkušnje. Judje 
so, kot beremo v Svetem pismu, obljubili 
Bogu zvestobo v vsem, toda na svoje 
obljube so radi pozabljali. Niso računali, da 
Bog ni tak kot oni: on se svoje obljube zvesto 
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drži in jo tudi natančno izpolni. Ko so se od 
Boga oddaljili, so spoznali, da je njihov 
Gospod mislil čisto resno, ko je dejal, da jih 
bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si 
premislili in klicali k Bogu, naj jih vendar 
reši. Bog se jih je vedno znova usmilil, 
obenem pa jih je tudi učil, da naj se trudijo za 
večjo zvestobo dani besedi … Zgodba 
izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba 
sodobnega človeštva, slovenskega naroda, 
nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi 
mi smo sklenili zavezo prijateljstva, 
sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v 
dan kršimo. Pridejo ure, ko se zamislimo in 
spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v 
veliki meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati 
svet brez Boga. A tak svet se obrne proti 
človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki 
prihaja samo od Boga. Vladati se pustimo 
gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je 
začetnik laži in sovraštva. To dejstvo nam 
pojasni dogajanje v sodobnem svetu.  Jezus 
prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme in 
sovraštva. To mora storiti najprej v nas 
samih – osvoboditi mora naša srca, saj iz 
njih prihaja dobro ali hudo. V letošnjem 
adventu zato pripravimo pot Gospodu v 
svojih srcih.                               Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 

 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 zakristana:       041 259 317 
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.  



 
 
 

28.11. NEDELJA * 1. ADVENTNA NEDELJA * ANDREJEVA * KARITAS 

 

 

POLZELA             7.00 
  
ANDRAŽ              9.00         

 
 
 
           
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA        10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Ivanko, Štefana in ČEDETOVE iz Šmartnega 
… za + Andreja in Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE 
… za + Ivanko SKAZA (obl.) in sestro Elizabeto 
… za + Andreja in Ano MEŠIČ ter Sebastjana JELENA 
… za + Majdo MOŽINA 
… za + Maksa (obl.) in Marijo GERŠAK 
… za + iz družine GRADIČ 
… za + Branka MIKLAVŽINA (obl.) 

    

29.11. PONEDELJEK  *  Filomen, mučenec * Radbod (Radogost), škof 

 

      

ANDRAŽ                  13.30   
POLZELA              18.00 

 

… za + Franca KOPERJA (pogrebna) 
… za + Andreja in Rozalijo KORBER ter Jožefa GOVEKA 
… za + Lucijo VASLE (8. dan) 
 

30.11. TOREK  *   Andrej, apostol * Friderik, eremit * Janez iz V. 

 

      

ANDRAŽ                  17.00   
 
POLZELA              18.00 
 

 

… za + Franja KARAMARKA 
… za + Andreja in Kristino KUŽNIK ter vse TRATNIKOVE 
… za + Andrejo FLORJANC 
… za + Marijo in Štefana URANJEK 
 

1.12. SREDA  *  Edmund Campion, mučenec * Karel de Foucauld, red. 

 

                    

POLZELA             8.00 
 

… na čast svetemu Jožefu 
… za + Ivano KRAŠOVIC (obl.) 
 

2.12. ČETRTEK  *   Bibijana, mučenka * Kromacij, škof 

1 

      

ANDRAŽ                  17.00  

POLZELA                 17.30                                               

 

POLZELA              18.00 

 

… za + Franca TOMINŠKA (30. dan) 
… adoracija pred Najsvetejšim  
… za + Ivana, Terezijo, Marijo in Rezko KOLŠEK  
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 
 

3.12. PETEK  *   Frančišek Ksaver, duhovnik * Sofonija, prerok 

  1 

  

 ANDRAŽ                  16.30 
 ANDRAŽ                  17.00         

  
 POLZELA              17.30 
 POLZELA              18.00 

 

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Vinka SITARJA (obl.) 
… za + Marijo in Ivana ANCLIN 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu  

… v čast Srcu Jezusovemu 

… za + Avgusta LIKEBA in vse ostale LIKEBOVE 
… molitev, češčenje pred Najsvetejšim 
 

4.12. SOBOTA *  Janez Damaščan, duhovnik * Barbara, mučenka 

1 

      

POLZELA            18.00 
  

… na čast Brezmadežnemu Srcu Marijinemu 
… za + Frančiško in Antona TEVŽIČ ter Marijo ŠKETA 
… za + Boštjana MASTNAKA 
… za + Ljudmilo in Jožeta KOŠEC  
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

5.12. NEDELJA * 2. ADVENTNA NEDELJA * Saba (Sava), opat 

1 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
           
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Antona SATLERJA (obl.) in + LESKOVŠEKOVE 
… za zdravje v čast Lurški Mariji 
… za + Antona (obl.) in Marijo ŽELEZNIK 
… za + Ano RIBIČ 
… za + Marijo, starše in sestre HRIBERNIK 
    



 
 
 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

Zaradi trenutne situacije z epidemijo 
svete maše na Miklavževo nedeljo na 
Vimperku ne bo.  
 
 

 

Marijanski koledarji (3€) in Pratike 
(6,5€) za leto 2022 so že na voljo. Dobite 
jih lahko v zakristiji ali v župnijski pisarni. 

 
 

 

To nedeljo, 28. novembra, v Andražu 
obhajamo župnijski praznik – god sv. 
Andreja. 

 
 

 ADVENTNI VENČKI 
 

 

Adventni venčki župnijske Karitas 
Polzela so na voljo še to nedeljo,  28. 
novembra. Dar, ki ga boste namenili za 
ta simbol prihajajočega božičnega 
praznika, bo šel v dobrodelne namene. 
 
 

 MIKLAVŽEVANJE 
 

 

Miklavž bo tudi letos obiskal otroke v 
župnijah Andraž in Polzela. Starši, 
oglasite se v župnijski pisarni na Polzeli 
in povejte, ali so se otroci trudili biti 
dobri, da jih bo Miklavž lahko tudi 
obdaroval. Predvideno miklavževanje 
sicer odpade, boste pa v nedeljo, 5. 
decembra, lahko v prevzeli darila, ki jih 
je Miklavž namenil otrokom: v Andražu 
od 16. ure dalje, natančna ura bo 
prijavljenim sporočena po SMS sporočilu, 
na Polzeli pa od 16.  do 19. ure.  
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Klemenčič, Dobrič 110, Meklav, 
Dobrič 111; Polzela: Polzela II. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 

DECEMBER: Kateheti.  
Molímo za katehete, ki so 

poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, naj 
pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s 
pogumom in ustvarjalnostjo.  
 

»Bodite kateheti, ne zgolj delajte kot 
kateheti, saj to nikomur ne koristi.« Jaz 
delam kot katehet, ker mi je všeč poučevanje. 
Toda če dejansko nisi katehet, to nikomur ne 
koristi. Katehet je poklican. Biti katehet je 
poklicanost in ne delati kot katehet. Pazite 
dobro, nisem rekel delaj kot katehet, ampak 
bodi, saj vključuje življenje. Na srečanje z 
Jezusom se vodi z besedami in z življenjem, s 
pričevanjem. (papež Frančišek) 

 
 

 NEDELJA KARITAS 
 

 

Ob današnji nedelji Karitas se 
zahvaljujemo vsem, ki čutijo, 

da je ta dobrodelna ustanova potrebna 
in se dejavno vključujejo v delo za 
pomoči potrebne ljudi kot prostovoljci 
ali kot dobrotniki. Na vse kličemo božji 
blagoslov in stoterno plačilo! 

 
 

 ADVENT 
 

 

S praznovanjem današnje 1. 
adventne nedelje začenjamo 

čas duhovne priprave na božič. 
Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu 
sledijo (sv. trije kralji, Jezusov krst in 
svečnica), so priložnost za poglobitev 
vere. Veselje ob Novorojenem pomeni 
veselje ob novem življenju in lahko 
simbolično nagovarja tudi k radosti 
nad lastnim življenjem. Dogodki v tem 
obdobju ne pomenijo le spominjanja 
Božjih del v zgodovini odrešenja, 
ampak tudi aktualizacijo Božjih 
sporočil za sedanji trenutek. 
 
 


