
 

V prvem letniku gimnazije nam je profesor 
fizike ponudil zanimivo možnost. Dejal je, da 
bo pripravil dve obliki pisnega preizkusa 
znanja. Prva oblika bo težja, druga lažja. 
Ampak… Kdor se odloči, da bo pisal težji 
preizkus, lahko med pisanjem uporablja 
učbenik za fiziko. Najprej sem mislil, da se 
profesor šali. Bil je smrtno resen. “Toliko 
bolje zame”, sem na koncu smeje sklenil. 
Ne samo jaz, vsi v razredu smo se strinjali, 
da moramo izkoristiti, več kot očitno, veliko 
darilo, ali pa trenutek norosti našega 
profesorja. Tako svobodnega, 
samozavestnega, da ne rečem 
omnipotentnega, se pred testom še nikoli 
nisem počutil. Na mizi so bili: ošiljen 

svinčnik, bela radirka, debel učbenik poln 
fizikalne modrosti, v glavi pa občutek 
skorajšnjega zmagoslavja. Prepričan sem 
bil, da me niti eno vprašanje ne more 
presenetiti. Učbenik me bo rešil, saj ima vse 
odgovore, vse znanje, ki ga potrebujem, da 
rešim naloge. Kako sem se motil! Test smo 
zaradi slabih ocen popravljali. Dvakrat. 

Sveto pismo je celo več kot učbenik. Je 
Božja beseda. Je velik dar, ki nam ga je v 
svoji dobroti, ali pa v norosti velike ljubezni, 
podaril Bog. Kristjanom daje občutek 
samozavesti, stabilnosti in gotovosti. 
Prepričani smo. Če me bo kdo izzval s 
kakšnim res težkim vprašanjem, če me bo 
življenje pripeljalo v težjo dilemo, vem, kje 
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najdem odgovor. Pa pride ura resnice in 
nekdo stehta tvoje krščansko prepričanje. 
Življenje prinese preizkus volje, vere in moči 
in naenkrat spoznaš, da te odnaša, da si bil 
najden “prelahek”, da te kljub knjigi na polici 
trenutek z lahkoto dvigne kot pero in 
zavrtinči v nov krog razočaranja nad samim 
seboj, nad svetom, nad Bogom, ki ti ni prišel 
na pomoč in dal odgovorov, čeprav imaš 
“njegov učbenik.”

Porazna ocena pri fiziki, kljub učbeniku na 
klopi, je pustila madež v redovalnici, a tudi 
nauk o pravem znanju. Če hočeš 
kakršnokoli orodje uporabljati, ga moraš 
najprej res dobro poznati, ga “naštudirati”. 
Ni ga dovolj dati na mizo, na polico, v omaro 
in pričakovati, da se boš v uri preizkušnje 
pač nekako znašel. Pripomoček lahko 
pomaga samo, če si ga že prej usvojil in 
udomačil, če si ga naredil za podaljšek svoje 
roke, svoje noge, svoje glave in bo 
vprašanje sprožilo spomin, spomin bo 
dregnil refleks, refleks bo poiskal rešitev in 
telo jo bo našlo in uporabilo. Sam sem v 
prvem poskusu pisanja testa s pomočjo 
učbenika to pozabil. Hotel sem preskočiti 
težji del. Del priprave in branja, spoznavanja 
snovi, udomačitve nauka. Vsaka naloga, 

vsako vprašanje mi je bilo zato tuje, 
prezahtevno in nerešljivo. 

Koliko ti pomaga Sveto pismo v življenju? 
Katere odgovore ti je že pomagalo 
odgovoriti? Koliko težav prebroditi? Malo? 
Premalo? Je kriva Beseda? Je nezadostna, 
površna, neresnična, neučinkovita? Preden 
odgovoriš na zgornja vprašanja in potegneš 
črto pod svojo resnico, te ponižno prosim, 
zaradi izkušnje lastne napake pri uporabi 
določene knjige, da si odgovoriš najprej na 
tale vprašanja: Kje imam največkrat sveto 
pismo? Samo na mizi in polici? Katere 
odseke znam že na pamet in katere 
odgovore točno vem, kje, na kateri strani, v 
katerem delu in ob katerem sobesedilu 
najdem? Sem ga sploh že prebral? Sem 
sploh že kdaj poskusil? 

Billy Graham, eden največjih pridigarjev v 
ZDA je nekoč izjavil: “Kdor ne pozna Božje 
besede, nikoli ne bo poznal Boga.” Sedaj 
veš. Ne gre samo za to, da imaš knjigo. 
Knjiga ti daje samo priložnost. Bolj boš 
poznal Besedo v njej, bolj boš pripravljen na 
izpit, ki mu rečemo življenje. In tega izpita 
ne moreš popravljati dvakrat. 

 Urban Lesjak 

         

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

 
V sredo, 25. januarja, bo ob 18. uri, 
srečanje članov župnijske Karitas Polzela. 
 

 
V sredo, 25. januarja, sklep tedna molitve za 
edinost kristjanov. V tem tednu še posebej 
vabljeni  k obiskom maš in molitvi za 
edinost kristjanov. 
 

 
BLAGOSLOV DOMA IN DRUŽINE 
Vsi, ki bi želeli, da vas obišče duhovnik in 
blagoslovi 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: 
Zabukovnik, Andraž nad Polzelo 227,  
Sitar, Andraž nad Polzelo 237;  
Polzela: Podvin pri Polzeli. 
 

 

Čeprav nisi pridigar, lahko vselej  
pridigaš – s svojim zgledom.  

(sv. Janez Bosko)

  

KRIŽ SVETOVNEGA DNEVA MLADIH 
Na Polzeli gostimo križ svetovnega dneva mladih. 
Vabljeni, da se nam pridružite pri slavljenju in 
molitvi ob križu v naši župnijski cerkvi na Polzeli, ki 
bo v petek, 27. 1. 2023 ob 19.45 uri. 
Molitev je namenjena vsem, ki ljubimo Jezusa 
Kristusa in ga radi slavimo. 

 

 
 

SPLETNA PRIPRAVA NA KRST OTROK 
V mesecu februarju bomo začeli s pripravo 
staršev in botrov na krst otrok. Priprave bodo 
potekale preko spleta, v obliki štirih srečanj. 
Prosimo starše in botre, da se prijavite s pomočjo 
spletnega obrazca, ki ga najdete na naši spletni 
strani: www.izbran.si  
 
 

          
 

Gospod Jezus, ki si na romanjih po 
palestinskih poteh izbral in poklical 

apostole in jim zaupal oznanjati evangelij, 
poučevati vernike in obhajati bogoslužje, 
daj, da tudi danes tvoji Cerkvi ne bodo 
manjkali »ribiči ljudi«, ki bodo odločno 
pustili vse in v popolni predanosti, kot 
duhovniki, vsem prinašali sad tvojega 

trpljenja, smrti in vstajenja.  
Presveta Devica, ki si se brez  

obotavljanja podarila Vsemogočnemu  
za uresničitev njegovega odrešenjskega 

načrta, vlij vero v srca mladih,  
da bodo vedno goreči pastirji, ki bodo 

vodili krščansko ljudstvo na  
pot življenja, in Bogu posvečene duše,  

ki bodo v čistosti, uboštvu in pokorščini 
pričevale o osvobajajoči navzočnosti 

tvojega vstalega Sina. Amen. 
 

                                          Po: sv. Janez Pavel II. 
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 Bogoslužja in mašni nameni 
 
 

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 

ponedeljek, 23. 1.  Henrik Suzo, dominikanec  Ildefonz, škof   
Polzela 19.00 … za + Marijo KLEMENC (30. dan) 

torek, 24. 1.  Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj * Felicijan, škof, mučenec   
Polzela 19.00 … za + Pavlo LUKNER 

sreda, 25. 1.  Spreobrnitev apostola Pavla  Ananija iz Damaska    

Polzela 8.00 … za + Marijo HRIBERNIK 

četrtek, 26. 1.       Timotej in Tit, škofa  Pavla Rimska, vdova   Mihael Kozal, škof  

Polzela 19.00 
… za + Albina (obl.) in Izidorja KUHAR 
… za + Franca PUSOVNIKA, starše in za zdravje 

petek, 27. 1.       Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink  Vitalijan (Živko)  

Andraž 18.00 
… za + Ivanko TOMINŠEK 
… za + Ivana in Darinko PLASKAN  
              ter rodbini PLASKAN in ČREMOŽNIK 

Polzela 19.00 
… za + Marijo STROPNIK in Franca 
… za + Ludvika JEZERNIKA (obl.) 

sobota, 28. 1.    Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj  Janez Galski, duhovnik  

Polzela 19.00 

… za + Štefko PLAZNIK (obl.) in sorodnike 
… za + Jožeta VIDICA (obl.) in družino JELEN 
… za + Ivana SERDONERJA (obl.) in vse FLISOVE 
… za + Marijo ČUK (8. dan) 
… za + Karla VREČARJA (obl.) 

nedelja, 29. 1.  4. MED LETOM   Konstancij, škof  Valerij, škof  
Polzela 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane 

Andraž 9.00 

… za + Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE 
… za + Alojzijo OBU 
… za + Majdo MOŽINA in zdravje 
… za + Jožeta GRILA in vse GRILOVE 

Polzela 10.30 … za + Štefana OKORNA (obl.) 


