
 

Družina... Majhna, velika, tradicionalna, 
enostarševska, katoliška, razdrta, 
preizkušana, povezana, razširjena ... Na 
različne načine lahko opišemo družine, v 
katerih živimo, a kljub temu nam je vsem 
marsikaj skupno – vsaka družina, ne glede 
na to, kakšna je, doživlja podobno: veselje, 
skrbi, trpljenje in upanje. V vseh mogočih 
odtenkih. (A kaj, ko mnogokrat vidimo samo 
sto različnih odtenkov skrbi in trpljenja, za 

odtenke veselja in upanja, ki nam jih 
prinašajo družine, pa smo včasih barvno 
slepi ...) 

Skupno nam je tudi to, da si družine nismo 
izbrali. Bila nam je dana. Kar je vsekakor 
velik dar, hkrati pa je lahko tudi vir mnogih 
stisk. Stisk, ki jih doživljamo, ker v nas 
prebujajo »spečega volkodlaka«. Razkrivajo 
našo resnično notranjost. Na plano pridejo  
mnoga čustva, ki jih v družbi, ki si jo sami 
izberemo, lahko potisnemo na stran. 
Družinski odnosi pravzaprav lahko razkrijejo 
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o nas nekaj, česar se pogosto niti sami ne 
zavedamo, ne glede na to, koliko smo stari 
in kakšno vlogo imamo v naši družini. To se 
dogaja prav vsakemu posamezniku. Otroku, 
ki je v šoli vzoren doma pa izjemno težaven. 
Materi, ki je v službi čudovita sodelavka, ki 
vsem prisluhne, opazi vsakega in vsakemu 
nudi pomoč, ki jo potrebuje, doma pa kar 
naenkrat postane »zagrenjena in tečna 
mama«, ki »teži« za vsako malenkost. 
Očetu, ki je v službi zgled potrpežljivosti, 
pravičnosti, ponižnosti in ljubeznivosti, 
doma pa mimogrede strese slabo voljo na 
svoje najbližje...  

Včasih se zdi, kot da vsak od nas živi na nek 
način dvojno življenje.  

In če pomislimo – kako na to našo dvojnost 
gleda Gospod? Kako bo gledal na to 
poslednji dan? Bi lahko trdili, da se bo naša 
svetost odražala v tem, kakšno življenje smo 
živeli v družini ali širši družbi? Bi lahko rekli, 
da smo toliko sveti, kolikor sveto živimo 
življenje v družini?  

Mati Tereza, ki je življenje dala za 
najrevnejše indijske otroke, nas je 
spodbujala, da vsak v življenju odkrije 
»svojo Kalkuto«. Ljudje so po tej spodbudi 

prihajali k njej in se dajali na razpolago v 
želji, da bi ji sledili in šli z(a) njo v Indijo in 
tam uresničevali svoje poslanstvo med 
revnimi ter tako rastli v svoji svetosti. A Mati 
Tereza je potrpežljivo odgovarjala: »Ne, 
najprej pojdite domov! Ljubite najprej tiste, 
ki vas čakajo doma!« Namreč... Vedela je, 
da je družina prva postaja in hkrati prva 
preizkušnja na naši poti do svetosti.  

Zato... Odprimo svoja srca, kot nam je 
naročal že Jezus, za ljubezen do svojega 
bližnjega. Za ljubezen v svoji družini. Za 
potrpežljivost, nesebičnost, ponižnost, 
hvaležnost, sočutje, bližino, povezanost... 
Za Ljubezen! Darujmo in se zahvaljujmo za 
vse lepo, kar je bilo dano našim družinam, 
ter objemimo križe (stiske), ki jih nosimo in 
jih prepustimo Gospodu. Naj jih nosi on in 
ozdravi rane, ki nam jih ta križ povzroča. 
Odkrivajmo »Kalkuto«, v katero nas je poslal 
Gospod, da bi bili v njej znamenje Božje 
ljubezni, Božje navzočnosti in Božjega 
sočutja… Njenim prebivalcem pa bodimo 
luč na poti k svetosti. 

 Urška Petač 

         

Oznanila izdaja župnija sv. Marjete Polzela in so namenjena za interno uporabo. 
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik. 

 

Župnijska pisarna je odprta: od ponedeljka do srede od 9. do 11. ure; četrtek in petek 
od 16. do 19. ure; redno po svetih mašah. 

 

051 233 242 (župnik), 031 559 635 (ga. Korber, administratorka),  
041 731 709 (ključar na Polzeli), 031 604 304 (ključar v Andražu),  

 izbran.si@gmail.com,  http://izbran.si,  Župnija Polzela 



  Pri nas se dogaja 
 

OBVESTILA, VABILA 
To nedeljo, 15. januarja, je tretja nedelja v 
mesecu, ko bo na Polzeli družinska kateheza, 
z začetkom pri sv. maši ob 10.30 uri. 
 

V ponedeljek, 16. januarja, bo ob 19.30 oz. 
po večerni sv. maši v veroučni učilnici, 
sestanek članov ŽPS Polzela. 

 

V sredo, 18. januarja, začetek tedna molitve 
za edinost kristjanov. V tem tednu še 
posebej vabljeni  k obiskom maš in molitvi 
za edinost kristjanov. 
 

V nedeljo, 22. januarja, bo pri sv. maši ob 
9. uri v Andražu predstavitev letošnjih 
prvoobhajancev. 

 
BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV 
Vsi, ki bi želeli, da vas v času do 2. februarja obišče 
duhovnik in blagoslovi jaslice, dom in družino, 
sporočite v župnišče ali v času sv. maš v zakristijo. 
 

 
 

NAROČNINE 2023 
Vabljeni k obnovitvi oziroma sklenitvi naročnin na 
verski tisk za l. 2023. Cene naročnin so objavljene 
na oglasnih deskah in na spletnih straneh župnije. 
 

 
SEDEŽNINA 2023 
Prispevke lahko oddate v času sv. maš v zakristiji 
ali po dogovoru v župnijski pisarni. Bog povrni! 
 

 
SKRB ZA CERKEV 
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Andraž: 
Smrekar - Hojkar, Andraž nad Polzelo 199,  
Dominković, Andraž nad Polzelo 196;  
Polzela: Podvin pri Polzeli. 

  

OTROCI SMO, BOŽJI OTROCI! 

Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, naj vedno 
znova začenjamo svojo pot vere. Naj nas 
preseneča Božja izbira, da je on sam na naši 
strani, da je solidaren z nami grešniki in da svet 
rešuje zla tako, da ga popolnoma prelaga nase. Od 
Janeza Krstnika se učimo in si ne domišljamo, da 
Jezusa že poznamo, da o njem že vse vemo 
(prim. Jn 1,31). Ni tako. Ustavimo se pri 
evangeliju, morda se celo zazremo v Kristusovo 
ikono "Svetega obličja". Premišljujmo z očmi in še 
bolj s srcem in pustimo, da nas pouči Sveti Duh, 
ki nam v notranjosti govori: To je on! Božji Sin je, 
ki je iz ljubezni postal darovano jagnje. On, on 
sam, samo on je trpel in odkupil greh vsakega od 
nas, greh sveta in tudi moje grehe. Vse. Vse je 
naložil nase in nam jih odvzel, da bi končno lahko 
bili svobodni in ne več sužnji zla. Da, še vedno 
smo ubogi grešniki, a vendar ne sužnji, ne, ne 
sužnji: otroci smo, Božji otroci! 
Obrnimo se k Devici Mariji s prošnjo, naj nam 
izprosi moči pričevati o njenem Sinu Jezusu; da bi 
o njem pričevali z veseljem, z življenjem, 
osvobojenim od zla, in z besedo, prežeto z vero in 
iskreno hvaležnostjo.                          papež Frančišek 

 

 
 

Jezus, ti si Božje Jagnje, ki odjemlješ greh 
sveta. Tvoja nedolžnost in tvoja čistost sta 
posrkali naši grehe. Po darovanje svojega 
življenja in po našem krstu nas obdaš s Svetim 
Duhom in nam vračaš našo prvotno lepoto. 
Daješ nam čast sinov in hčera veličastnega 
Kralja, Gospod Jezus, vem, da sem dragocen v 
tvojih očeh, saj si dal svoje življenje zame. Kako 
naj ti povrnem za tolike milosti? V svoji revščini 
nimam ničesar primernega za daritev tebi, toda 
tukaj sem pred teboj, da izpolnim tvojo voljo. 
Sprejmi v daritev moje brate in sestre in naredi 
iz nas ljudstvo svetnikov, ki pripadajo tebi, in luč 
tistim, ki še tavajo v temi.   Po: www.cursillos.ca/en 
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 Bogoslužja in mašni nameni 

 
 

nedelja, 15. 1.  2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA  Absalom, koprski škof  

Polzela 7.00 
… za žive in rajne polzelske in andraške farane 

… za + Ivana in Viktorja JESENIČNIKA 

Andraž 9.00 
… za + Janka PRAPROTNIKA (obl.) in starše 

… za + Konrada in vse + MEKLAV 

Polzela 10.30 

… za + Ivanko REPNIK 

… za + Marijo MARCEN 

… za + Avgusta LIKEBA (obl.) 

ponedeljek, 16. 1.  Honorat, škof  Bernard in drugi maroški mučenci   
Polzela 19.00 … za zdravje in hitro okrevanje 

torek, 17. 1.  Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski, redovnik   

Andraž 18.00 
… za + Angelo DUŠIČ (obl.) 

… za + Ivanko TOMINŠEK 

Polzela 19.00 
… za + Marijo ŽAGAR 

… za + Toniko MRAVLJAK 

sreda, 18. 1.  Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka  Jakob H. C., red., muč.    

Polzela 8.00 … za + Frančiško ČETINA 

četrtek, 19. 1.       Makarij Aleksandrijski, opat  b.sl. Friderik Irenej Baraga, misijonar    
Polzela 19.00 … za + Antona PREŠIČKA in Evo 

petek, 20. 1.       Fabijan, papež, mučenec  Sebastijan (Boštjan), mučenec  

Polzela 19.00 

… za + Bojana RIZMALA (obl.) in starše 

… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 

… za + Franca HRIBERNIKA (obl.) 

sobota, 21. 1.    Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka  Epifanij Pavijski, škof                 
Polzela 19.00 … za + Nežo in Franca OŽIR 

nedelja, 22. 1.  3. MED LETOM – BOŽJE BESEDE  Vincencij (Vinko), diakon, muč.  
Polzela 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane 

Andraž 9.00 

… za + Stanislava ČRETNIKA (30. dan) 

… za + Jožefo BLAGOTINŠEK (obl.)  

           ter Mileno in Rudija BLAGOTINŠEK 

… za + Marjano (obl.) in Rudija CEVZAR 

Polzela 10.30 … za + Antonijo, Franca, Marijo KOČEVAR iz Ločice 
 


