
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas so se voditelji ljudstva 
norčevali iz Jezusa in govorili: 
»Druge je rešil, naj reši sebe, če 
je on Božji Mesija in Izvoljenec.« 
Posmehovali so se mu tudi 
vojaki; pristopali so in mu 
ponujali kisa. Govorili so:  
»Če si judovski kralj, reši 
samega sebe.« Nad njim je bil 
tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ 

    (Lk 23,35–38) 
 

NEDELJA KRISTUSA  
KRALJA VESOLJSTVA 

 

Dan za dnem, 
o Gospod mojega življenja, 

bom zvesto stal 
pred Teboj iz oči v oči. 

Sklenjenih rok, 
o Gospod vseh svetov, 
bom ponižnega srca 

stal pred Teboj iz oči v oči. 
V tem svetu, ki je Tvoj, 

sredi dela in hrupa, 
sredi vsakdanjega boja 

in hitečih množic 
bom mirno stal 

pred Teboj iz oči v oči. 
In ko bo moje delo 

na tem svetu končano, 
o Kralj kraljev, 

bom sam in molče stal 
pred Teboj iz oči v oči. 

Po: R. Tagore 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE 

 

Evangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in 
gledalo' (Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, nihče 
se ni približal. Ljudstvo od daleč gleda, kaj se 
dogaja. Isto ljudstvo se je zaradi lastnih 
potreb gnetlo okoli Jezusa, zdaj pa je do 
njega na razdalji. Zaradi različnih okoliščin 
življenja ali zaradi naših neuresničenih 
pričakovanj imamo tudi mi skušnjavo, da 
zavzamemo razdaljo do Jezusovega 
kraljevanja, da ne sprejmemo čisto do konca 
pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki 
nadležno vznemirja naš jaz. Zatem je druga 
skupina, v kateri so različne osebnosti: 
poglavarji ljudstva, vojaki in hudodelec. Vsi ti 
se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga 
izzivajo: 'Reši samega sebe!' Ta skušnjava je 
hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj 
skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na začetku 
hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na 
Božji način in bi to počel z logiko tega sveta: 
'Stopi s križa in porazi sovražnike!' Če je Bog, 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
 Sv. Andraž nad Polzelo 
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naj pokaže moč in superiornost! Ta 
skušnjava je direkten napad na ljubezen: 
'Reši sebe'; torej ne druge, temveč sebe. 
Prevlada torej jaz z vso svojo močjo, s svojo 
slavo, s svojim uspehom. Ta skušnjava, prva 
in zadnja v evangeliju, je najhujša. A Jezus ne 
govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša 
prepričati, ne zagovarja svojega kraljevanja. 
Še naprej ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po 
Očetovi volji, z gotovostjo, da bo ljubezen 
obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo 
kraljevo dostojanstvo, smo poklicani 
bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti 
pogled na Križanega, da mu postanemo 
vedno bolj zvesti. V evangeliju pa se pojavi še 
ena osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je 
hudodelec, ki ga prosi, da se ga spomni v 
svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v 
njegovo kraljestvo. Ni se zaprl vase, temveč 
se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim 
gorjem, obrnil na Jezusa. Bog se nas takoj, ko 
mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je 
popolnoma in za vedno izbrisati greh, saj si 
njegov spomin ne zapomni storjenega zla in 
mu niso vedno pred očmi prizadejane mu 
žalitve, kot velja za naš spomin. Bog nima 
spomina za greh, temveč za nas.       
                                          Po: E. Mozetič 
 
                                                                              

 

 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): 19.00;  
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): 18.00;  
prvi petki: 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.  



  

 
 
 
 
 
 
 

20.11. NEDELJA  * KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA *  Edmund, kralj 

 

 

POLZELA                       7.00 
ANDRAŽ                           9.00 

 
 
 
 
POLZELA                   10.30 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + Ivanko SKAZA 
… za + Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE 
… za + SREDENŠKOVE, DOMNETOVE, Štefana SAMCA 
           ter dva Ivana in Angelo BLAGOTINŠEK 
… za + Ivana in Marijo ANCLIN 
… za + Marijo in Maksa GERŠAKA 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJ ter Andrejo OGRIS 
… za + Veroniko KUNSTEK (obl.) 
… za + Stanka PODBREGARJA 

 

21.11. PONEDELJEK  *  Darovanje Device Marije * Maver Poreški, škof, muč. 

 

 

POLZELA               19.00 
 

… za + Marijo (obl.) in Franca OŽIR 
… za + Ivana in Marijo ANDREJC ter vse ROJŠEKOVE 
 

22.11. TOREK  *   Cecilija, dev. in muč. * Marko in Štefan, muč. 

 

      

ANDRAŽ                18.00         

POLZELA              19.00 

 

… za + Alojzijo OBU (30. dan) 
… za + Pavlo LUKNER 
… za + Antonijo DIVJAK (8. dan) 
 

23.11. SREDA  *   Klemen I:, papež * Kolumban, opat 

 

      

POLZELA                              8.00 
 

… za + Alojzijo URATNIK 
… za zdravljenje družinskega debla 
 

24.11. ČETRTEK  *   Andrej Dung Lac in drugi viet. muč. * Flora (Cvetka), muč. 
red.

 
     

POLZELA         19.00 
 

… za + Silvestro ČUK 
… za + Marijo ŽAGAR (8. dan) 
 

25.11. PETEK  *   Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 

 
 

POLZELA               19.00 

 

… za + Jožeta PLEVČKA 

… za srečno zadnjo uro 
 

26.11. SOBOTA  *   Obl. posv. celjske stolnice * Leonard Portomavriški, 
red. 

 

 

ANDRAŽ                           18.00         

POLZELA               19.00 

  

… za + Franca KOPRA (obl.) 
… za + Franca in Vero ŠPILER 
… za + družino BAKONY 
 

27.11. NEDELJA  * 1. ADVENTNA NEDELJA * ANDREJEVA * KARITAS 

 

 

POLZELA                       7.00 
 
ANDRAŽ                           9.00 

 
 
 
POLZELA                   10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško 
… za + Jožeta GRILA (30. dan) 
… za + Andreja in Ano MEŠIČ ter Sebastjana JELEN 
… za + Marijo in Andreja VAŠL ter vse ZAGORČNIKOVE 
… za + Vinkota MELANŠKA (obl.) 
… za + Mileno SREBOČAN 
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA 
… za + Branka MIKLAVŽINA, Marijo in Ivana ŽGANKA 
… za + Stanka NOVAKA ml. in vse + JUŽNOVE 
 

Bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni.  
Ne vračajte hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. 

 

(Ps 100,3) 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

Marijanski koledarji (3€) in Pratike (7€) 
za leto 2023 so že na voljo. Dobite jih 
lahko v zakristiji ali v župnijski pisarni.  

 

 

V nedeljo, 27. novembra, ob. 9. uri, bomo v 
Andražu praznovali god farnega zavetnika.  

 

 
 
 

V sredo, 30. novembra, bo ob 18. uri v graščini 
Novi Klošter duhovna obnova za ženske. 
 

 

 ZAKONSKI JUBILEJI 
 

 

V nedeljo, 27. novembra, ob 9. uri., bomo v 
Andražu praznovali praznik zakoncev 
jubilantov. Tisti, ki smo jih našli v matični knjigi 
so prejeli vabila. Vsi ostali jubilanti, pa ste 
povabljeni, da se osebno prijavite v zakristiji ali 
župnijski pisarni (ali po telefonu oz. e- pošti). 
 
 

 ADVENTNI VENČKI 
 

 

Adventni venčki župnijske Karitas Polzela 
bodo na voljo v nedeljo 20. in 27. novembra. 
Dar zanje bo šel v dobrodelne namene. 
 
 

 

 TEDEN KARITAS 
 

 

Letošnji Teden Karitas pod geslom 
»Skupaj delajmo za dobro« bo potekal od  
21. do 27. novembra. V sredo, 23. 
novembra, ob 12. uri, bo sveta maša na 
Ponikvi, ki jo bo daroval predsednik 
Slovenske Karitas msgr. Alojzij Cvikl. Prav 
tako bo v sredo, 23. novembra, v dvorani 
Golovec v Celju, potekal že 32. dobrodelni 
koncert Klic dobrote za pomoč družinam 
v stiski. Na Polzeli bo imel v četrtek, 24. 
novembra,  po večerni sv. maši, duhovni 
nagovor g. Rok Metličar, predsednik 
Škofijske Karitas Celje. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Vodovnik, Andraž nad Polzelo 
118, Sitar, Andraž nad Polzelo 121, 
Praprotnik, Andraž nad Polzelo 123; 
Polzela: Ločica. 

  

 

 ODPRAVA KENIJA 2023 
 

 

Aprila 2023 trije zdravniki, absolvent 
medicine in absolventka dentalne medicine za 
tri mesece odpravlja v Kenijo, kjer bodo v 
vasici Majiwa z osnovno zdravstveno oskrbo 
pomagali lokalnemu prebivalstvu. Soočali se 
bodo z najrazličnejšimi primeri, predvsem z 
infekcijami, poškodbami in kroničnimi ranami. 
Za izvedbo humanitarno-medicinske odprave 
zbirajo finančna sredstva srčnih ljudi. Za 
vsakršno pomoč vam bodo iskreno hvaležni! 
Nagovorili nas bodo v nedeljo, 27. novembra, 
pri vseh sv. mašah na Polzeli in v Andražu 

 
 

 NOVI ŽPS 
 

 

V ponedeljek, 14. novembra, je bila prva 
seja novo izvoljenega ŽPS za obdobje do 
l. 2024. Člani so: Ana Bastl, Mija Bastl, 
Rok Bastl, Beno Florjanc, Marija 
Glasenčnik, Slavko Hofman, Blaž Jelen, 
Janca Korber, Marja Košec, Andreja 
Lesjak, Vid Pesjak, Ida Rančigaj, Sabina 
Seražin, Janja Sevčnikar, Marko Slokar, 
Dragica Strnad Pražnikar, Karolina 
Veber, Sergej Zabukovnik, Peter 
Zapušek, Marko Zmrzlak. 
 
 

 MIKLAVŽEVANJE 
 

 

Miklavž namerava tudi letos obiskati 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 bo 
v ponedeljek, 5. decembra: v Andražu ob 16. 
uri, na Polzeli ob 18. uri. 
 
 

 
Vsak, kdor ima 

upanje vanj, 
se očiščuje, kakor 

je tudi on čist. 
(1 Jn 3,3) 

 


