
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Ko pa je neki  
popoten Samarijan  
prišel do njega in ga videl,  
se mu je v srce zasmilil.  
Pristopil je k njemu  
in v njegove rane vlil olja  
in vina ter jih obvezal;  
in posádil ga je  
na svoje živinče,  
peljal do gostišča  
in poskrbel zanj. 

 

Lk 10, 33-34) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

111 555 ...    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA    MMM EEE DDD    LLL EEE TTT OOO MMM ...    
 

 
 

   

Usmiljeni samarijani sprejemajo 
tiste, ki so jih odklonili; 

usmiljeni samarijani govorijo s 
tistimi, ki so jih odrinili na rob; 

usmiljeni samarijani vračajo upanje 
tistim, ki vedno doživijo neuspeh, 

približajo se tistim, ki jih zasmehujejo. 
Za usmiljenega samarijana  
je tujec vedno brat, sestra. 

Na vseh poteh našega življenja 
nam daj, Gospod, 

pogum samarijana, 
ki nikogar ne pusti 

obležati na  
robu življenja! 

 

Po: S. Singerju 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      SSS MMM OOO    RRR AAA ZZZ UUU MMM EEE LLL III    SSS PPP OOO RRR OOO ČČČ III LLL OOO ???       
 

 
 

 

Evangelist Luka s svojim pisanjem 
bralcev noče le navdušiti za Jezusa. 
Kdor Jezusa razume, ta mora tudi 
spremeniti svoje življenje. Jezusova 
stvar gre naprej po učencih, ki z 
novim vedenjem spreminjajo svet. 
Jezusov duh vpliva na zgodovino 
ne le z besedami, temveč z novim 
ravnanjem. Danes smo bolj alergični 
na neko moralizirajočo duhovnost. 
Luka pa ne dviga moralizirajočega 
kazalca. Ne pridiga morale, temveč 
pripoveduje zgodbe, »ki nas zadeva-
jo v sredo srca in oživljajo vprašanje: 
Kaj naj storimo?« (Heininger, 227). 
Ne teoretizira o razmerju med Božjo 
in človeško ljubeznijo, ampak pripo-

 Glasilo župnijskega občestva Sv. Marjete - Polzela 

  Polzela 132/b * 3313 Polzela * 705 00 03 * http://zupnija-polzela.rkc.si 

1144..       jjuulliijj  

2013
 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  



veduje, da bi ponazoril, kako lahko 
mi danes ljubimo bližnjega, ne da 
bi se pri tem izčrpali; to je primer o 
usmiljenem Samarijanu.  
 

Duhovnik in levit, ki se ukvarjata s 
kultnim Božjim češčenjem, gresta 
mimo moža, ki je padel med razboj-
nike. Samarijan ima z njim sočutje. 
»Stopil je k njemu, zlil olja in vina na 
njegove rane in jih obvezal. Posadil 
ga je na svoje živinče, ga peljal v gos-
tišče in poskrbel zanj« (Lk 10,34). 
Luka tu pokaže podobo resnične 
humanosti. Prilika opisuje Jezusa 
samega kot usmiljenega Samarijana. 
Je najpristnejši samoportret, ki ga 
je Jezus narisal o sebi (Huizing, 20). 
Toda obenem prilika izziva bralca, 
da bi sam ravnal tako kakor Jezus.  
 

Evangelist Luka je praktični teolog. 
Ne gre mu za teoretična obravna-
vanja. V konkretnem ravnanju se 
kaže, če je nekdo Jezusovo sporočilo 
razumel in ga tudi živi. Jezusove be-
sede izpolnjujemo, če vedno delamo, 
kar zahteva od nas situacija, če ne 
zapremo oči pred ljudmi, ki so padli 
med razbojnike in ležijo ranjeni ob 
robu poti. 

Po: A. Grünu 
 

 
 
 
 

 

Če smo preveč 
zaposleni s 

samim seboj in 
svojimi težavami,  

potem nismo 
sposobni z drugim človekom doživeti 

pravega srečanja. Spregledamo 
njegove potrebe in ga prizadenemo. 

 

 

 ČLOVEK - KRALJ ALI SUŽENJ    
 

 

Vsak človek je 
samemu sebi 
majhen svet. 
Vsak človek je 
zase svetovni 
regent, vsak 
ima za sebe 

vajeti v rokah za dobro ali za gorje. 
Modro samega sebe vladati, svoje 
lastno kraljestvo dobro voditi je za 
vsakega človeka prva in najpomem-
bnejša umetnost. V svojem lastnem 
kraljestvu prav in uspešno ukazova-
ti, je znanost vseh znanosti. 
 

In vendar je malo ljudi, ki znajo tako 
vladati, le malo jih je, ki se ukvarjajo s 
to vladarsko znanostjo. Kdor ne ume 
tega vladanja, tega vržejo s prestola 
njegova lastna nagnjenja in divjajoče 
strasti ga preganjajo kakor ubežnega 
kralja brez dežele in oblasti. 
 

Prijatelji, kako pa je z našo vladavi-
no? Kako vladamo v svojem majh-
nem kraljestvu? Gorje nam, če se 
lahkomiselno igramo z življenjem 
in prepuščamo oblast našim nag-
njenjem in strastem. 
 

Človek je ali kralj ali suženj v svojem 
kraljestvu. To je odvisno od njegove 
svobodne volje. Kakšna je naša? 
 

Po: A. M. Slomšku 
 
 
 
 

 

Srečanje zahteva  
pogum popolnoma se  
prepustiti drugemu,  
in si ga za nekaj časa naprtiti  
in poskrbeti zanj.                     Po: A. Grünu 
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NEDELJA 15. MED LETOM * Kamil de Lellis, duh., r.u.              ps 3 
 

14. 7. 2013 
 

 

 

7.00 
10.00 

 
 
 

10.30 

… za žive in rajne farane 
… za + Antona, Alojza in Ano KOLAR  
… za + Angelo URATNIK (obl.)  
           in ostale TÓMAŽEVE         

                                                                      * maš.: Janez B., Jože K. 

… (GORA OLJKA) po namenu                       * maš.: Janez F. 
 

PONEDEL. Bonaventura, škof, c.u. * Vladimir Kijevski, knez   
 

15. 7. 2013 
 

7.00 … za + Vinka KOMPAN 
 

TOREK Karmelska Mati božja (Karmen) * Elvira, opatinja   

 

16. 7. 2013 
 

19.00 … za + Vinka, vse HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE 
 

SREDA Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Vesna, mučenka  
 

17. 7. 2013 
 

7.00 
 
… za + Rozalijo LEBER in Ivana  
… za + Tončko in Andreja TURNŠEK ter 
           Ivanko in Ervina MEJAK      

… za + Grega ČREMOŠNIK               * maš.: J.B., J.R., J.K. 
 

ČETRTEK Elij iz Koštabone, diakon, mučenec * Arnold, šk. 
 

18. 7. 2013 
 
 

 

18.30 
19.00 

    adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožefa in Marijo KRAŠOVEC 
… za + Marijo PLOHL (1. obl.)         * m.: Janez B., Jože K. 
 

PETEK Arsenij Veliki, puščavnik * Makrina Mlajša, devica  
 

19. 7. 2013 
 

ŽUPNIJSKI DAN 1 

 

19.00 
 

… za + Danijela TURNŠEK (obl.)  
… za + Franca GRADIČ              * maš.: Janez B., Jože K. 
 

SOBOTA Marjeta Antiohijska, muč. * Apolinarij, šk., muč. 
 
 

20. 7. 2013  
 

ŽUPNIJSKI DAN 2  

 

7.00 
 

16.00 
 

 

… za + Franca ČEBIN (obl.) 
… za zdravje                                   * maš.: Drago S., Jože K. 
… za + Davida VELEPIČ 

 

NEDELJA 16. MED LETOM * ŠMARJETNA * KRIŠTOFOVA       ps 4 
 

21. 7. 2013 
 

ŽUPNIJSKI DAN 3 
 

 

7.00 
10.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Franca KOLAR (obl.) in vse KOLARJEVE 
… za + Davorja GROFELNIK        

                                                                      * maš.: Janez B., Jože K. 

    14.07.  –  21.07.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   

 Na priprošnjo sv. Marjete, vsem župljanom mir in dobro!  



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 14. julija se bo s sv. mašo 
ob 10. uri pričel oratorij za otroke od 
1. do 7. razreda. V letu vere, ki nas 
spodbuja, da svojo plovbo na valovih 
življenja osmislimo v zavedanju, da 
nas vodi Božja roka in drži njegova 
desnica (Ps 139) ustrezno vsebino 
napoveduje že geslo oratorija: Bog 
je z nami – nismo sami! Vsi naslovi 
posameznih delov zgodbe so v svoji 
osnovi dvodelni. Prvi del govori o 
Bogu, drugi pa o našem odgovoru na 
njegov klic. Otrokom bomo skušali 
približati vrednote, iskanje, skupnost, 
odrešenje, evangelij, pogum in Božje 
spremstvo ... Prijetna doživetja! 

 
 

 

V petek, 19. julija, z mašo ob 19. uri 
se bodo pričeli župnijski dnevi 2013. 
Spored tridnevnega dogajanja je opi-
san v dodatnih oznanilih.    
 

 

Prihodnja nedelja, 21. julija bo zazna-
movana s praznovanjem duhovniških 
jubilejev. G. Janez Bračun slavi letos 
60-letnico mašniškega posvečenja in 
bo opravil biserno mašo, s svetima 
mašama v soboto in nedeljo pa se 
mu bosta pridružila rojaka, g. Drago 
Svetko in g. Mirko Škoflek, ki bosta 
obhajala 40-letnico zvestobe v božji 
službi. Gotovo se jim bomo v velikem 
številu s hvaležnostjo pridružili tudi 
domači verniki in gostje.      
 

 

V soboto, 20. julija bo krščen Tai G. 
 
 

 

Nikakor nisem nesrečna.  
Bog mi ne daje  
več trpljenja,  
kakor ga morem nositi.  

 

(sv. Terezija Deteta Jezusa) 

 

 

  KRIŠTOFOVA 
 NEDELJA  
 

 

Pred nami je svetla 
zvezda na nebu misijonskih poljan - 
Krištofova nedelja. Letos bo 21. julija. 
Klicanje blagoslova na priprošnjo sv. 
Krištofa in plemenito darovanje za 
misijonska vozila. 
 

Krištofova nedelja je manifestacija 
slovenske dobrote, ki preko akcije 
MIVA vsako leto poskrbi, da misijo-
narji dobijo vozila, s katerimi prema-
gujejo razdalje, obiskujejo oddaljena 
naselja, prinašajo hrano in zdravila, 
vozijo bolnike, pripeljejo gradbeni 
material – ali po domače: rešujejo 
življenja in zagotavljajo osnovno 
oskrbo za človeka vredno življenje. 
 

V naši župnijski cerkvi bo v nedeljo, 
21. julija postavljen poseben nabi-
ralnik, v katerega boste lahko oddali 
svoj dar v opisani namen. Hvala vam 
za sodelovanje in srečno vožnjo! 'Z 
veseljem darujem - življenja rešujem!' 
 

 
 
 

 

  POČITNICE  
 

 

Počitnice! Šaljiva 
slika nas vabi, da 
tudi v teh dneh 
ne pozabimo na 
domačnost žup-
nijskega občest-

va. Nešteto možnosti je, da svoj čas 
poletnih počitnic preživimo skupaj. 
Naj to ne bo čas, ko v kot, skupaj s 
šolsko torbo, odvržemo tudi Boga. 
Naj nas spremlja v teh poletnih dneh, 
tako v župniji, kot na morebitnih 
poteh, na katere se bomo odpravili. 
 
 
 

 

20. julij: Sv. Marjeta - prosi za nas! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŽUPNIJSKI DNEVI 
POLZELA 2013 

 

 

19. – 21. JULIJ 2013 
 
 



g. JANEZ BRAČUN 
 

60 let duhovništva 
 
SLUŽBOVANJA: 
  

• 1953-1954 duh. pom. v Podsredi in Kozjem;  
• 1954-1960 kaplan v Grižah;  
• 1960-1967 župnijski upravitelj v Grižah;  
• 1967-1971 žup. uprav. na Rečici ob Savinji;  
• 1971-1994 župnik na Rečici ob Savinji;  
• 1994 > kurat v domu upok. - Polzela.  

 
 

 
g. MIRKO ŠKOFLEK 
 

40 let duhovništva  
 
SLUŽBOVANJA: 
 

•  1973-1974 duhovni pomočnik v Framu;  
•  1974-1976  kaplan v Slovenski Bistrici;  
• 1976-1984 župnijski uprav. v Majšperku;  
• 1984-1986 župnik v Majšperku; 
• 1986 > župnik v Šempetru v Savinjski d.;  

Od leta 2011 dekan dekanije Žalec. 
 
 

 
g. DRAGO SVETKO 
 

40 let duhovništva  
 

SLUŽBOVANJA:  
 

• 1973-1974 duhovni pomočnik v Žalcu;  
• 1974-1984 kaplan pri sv. Danijelu v Celju;  
• 1984-1987 župnik v Preboldu in M. Reki;  
• 1987-2003 župnik pri sv. Duhu v Celju;  
• 2003- > Misijonsko središče Slovenije; 
• 2003- > oskrbuje župnije v Avstriji. 

 

  
 
 

 
 
 
 



Praznik sv. Marjete, župnijske zavetnice, letos, v letu vere, že devetič 
zapored združujemo z župnijskimi dnevi, ki pomenijo dodatno 
priložnost zbiranja čim večje župnijske družine, da se ob bogoslužjih in 
zabavi medsebojno povezuje. Letos bodo župnijski dnevi združeni tudi s 
praznovanjem treh jubilejev – 60 let duhovništva g. Janeza Bračuna 
ter 40 let duhovništva g. Mirka Škofleka in g. Draga Svetka. 
 

Ob nekaj novih vsebinah in ob že uveljavljenih dogodkih se bomo 
družili tri dni, v katerih lahko prav vsak župljan najde kakšno aktivnost 
zase in obogati svoje in življenje župnijskega občestva.  

 

********** 
 

Praznovanje začenjamo v petek z večerno sv. mašo, po njej pa se bomo 
lahko pomudili ob prikazu življenjskih poti naših jubilantov, si ogledali 
poudarke letošnjega oratorija in prisluhnili koncertu ritmično duhovne 
glasbe. Soboto, godovni dan sv. Marjete, pričenjamo z jutranjo sv. mašo, ki 
jo bo daroval g. Drago Svetko in bo namenjena tudi zahvali za 
njegovih 40 let duhovništva. V nadaljevanju bo prva polovica dneva 
športno obarvana. Kar sedem  tekmovanj je na seznamu, za udeležbo pri 
športnih dogodkih pa je zaradi lažje organizacije zaželena prijava. Prijave 
zbirajo Rok za nogomet, Nina za odbojko, Marko za košarko, Stanko za 
balinanje, Ida za metanje obročev na cilj, Emil za namizni tenis in Robi za 
metanje žoge na košarkarski koš. Želeni rok prijav je do petka, 19. julija. 
V drugi polovici sobote bomo pri župnišču ob zunanjem oltarju 
darovali sv. mašo ob zaključku letošnjega oratorija, po njej pa druženje 
in  blagoslovitev konj. Nedeljo pričenjamo z jutranjo sv. mašo, ob 10. 
uri pa bo osrednji dogodek župnijskih dni, slovesna sv. maša v čast sv. 
Marjeti in v zahvalo za 60 in 40 let duhovništva g. Janeza Bračuna in g. 
Mirka Škofleka. Po maši tradicionalno druženje na ploščadi pred cerkvijo. 

 

********** 
 

Pecivo za družabno srečanje v nedeljo naj bi se peklo po celi župniji. 
Zbiranje peciva bo v župnišču, v soboto, 20. julija, od 14.30 do 16. ure. 
Pecivo naj bo pripravljeno na primernih pladnjih, da se ga lahko takoj 
postreže. Dobrodošel tudi kakšen hlebec domačega kruha. 

 

********** 
 

Naj bodo dnevi od 19.-21. julija, za župnijo zares praznični in ponovna 
priložnost, da se odzove,  se okrepi in med sabo še bolj poveže. 
 



Petek, 19. 7. 2013 
 

19:00 župnijska cerkev večerna sv. maša,  
 

po maši župnijska cerkev /  - prikaz življenjskih poti treh jubilantov, 
 novi in stari del - prikaz delovanja letošnjega oratorija,  
  - koncert ritmično duhovne glasbe. 
 
 

Sobota, 20. 7. 2013, godovni dan sv. Marjete 
 

7:00 župnijska cerkev slovesna jutranja maša in zahvala za 40 let 
  duhovništva g. Draga Svetka  
 

8:00 igrišče OŠ Polzela turnir v nogometu 
  prijave: Rok � 041/274-812 
 

  turnir mešanih trojk v odbojki na mivki 
  prijave: Nina � 031/747-735 
 

 turnir v košarki   
  prijave: Marko � 041/381-472 
   

 balinanje  
  prijave: Stanko � 041/404-533 
 

 metanje obročev na cilj   
  prijave: Ida � 031/469-617 
 

 metanje žoge na košarkarski koš   
  prijave: Robi � 041/793-758 
 

 stara telovadnica turnir posameznikov v namiznem tenisu  
 OŠ Polzela prijave: Emil � 031/812-170 
 

16:00 pred župnijsko cerkvijo - sv. maša ob zaključku oratorija, 
  - druženje ob prepevanju in glasbi, 
  - blagoslovitev konj.  
 
 
Nedelja, 21.7.2013 
 

7:00 župnijska cerkev jutranja sv. maša 
 

10:00 župnijska cerkev slovesna sv. maša ter zahvala za 60 in 40 let 
  duhovništva g. Janeza Bračuna in g. Mirka 
  Škofleka 
 

po maši prostor pred cerkvijo družabno srečanje  
  - priložnostni program, 
  - srečolov Karitas, 
  - peka palačink, 
  - razglasitev rezultatov športnih tekmovanj, 
  - morda še kaj … 


