
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko je še govóril,  
jih je obsenčil svêtel oblak,  
in glej, glas iz oblaka  
je rekel:  
»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje; 
njega poslušajte!«  
Ko so učenci to zaslišali,  
so padli na obraz  
in se zelo prestrašili. 
 

   (Mt 17,5-7) 

 

Poglej kaj doseže post!  
Ozdravlja bolezni,  

posuši odvečne sokove v telesu, 
izžene zle duhove,  

prepodi sprevržene misli,  
daje duhu večjo jasnost,  

očisti srce,  
posveti telo  

in končno človeka  
pripelje pred  

Božji prestol …  
Velika moč je post 

 in dosega  
velike uspehe. 

 

sv. Atanazij 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Na današnjo drugo postno nedeljo 
vsako leto poslušamo evangeljski 
odlomek o Jezusovem spremenjen-
ju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: 
Matej, Marko, Luka, ki o tem dogodku 
poročajo, povedo, da so Peter, Jakob 
in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče 
svojega poveličanja, slišali iz oblaka 
glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje, njega poslu-
šajte!« Podobne besede je nebeški 
Oče izrekel ob Jezusovem krstu v 
Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi 
ob našem krstu rekel: »Ta je moj 
ljubljeni otrok, nad katerim imam 
veselje.« S to izpovedjo očetovske 
ljubezni nas je poklical v življenje 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
 

Tel.:  041 337 929 (VB) * 041 634 392 (MŠ) * 041 381 472 (MS) * 041 259 317 (DS) 
 

8. marec

 

 
 
  

  
  

  

 
 

  
 
 
 
 



prijateljstva z njim. Žal pa ne more 
imeti vedno veselja nad nami, ker 
smo vse prevečkrat gluhi za njegov 
glas, ki nas znova in znova vabi, da 
obnovimo krstno milost. Kliče nas 
po svojem Sinu, ki je daroval svoje 
življenje za nas, da bi nas prepričal, 
koliko veljamo pred Bogom in kako 
rad nas ima. 
 

Bog nas kliče po naših vsakdanjih 
dolžnostih in življenjskih okolišči-
nah. Tam se uresničuje naš krščanski 
poklic, tam se izkaže moč milosti 
našega krsta. Pri tej nalogi nismo 
prepuščeni sami sebi, ob nas je vedno 
zvesti Bog, ki nas po milosti, izvira-
joči iz trpljenja in vstajenja svojega 
Sina, vedno znova dviga in krepi. 
Vera mora pognati korenine v zemlji, 
v katero nas je posadil Bog. Njemu 
moramo služiti v ljudeh, ki so naši 
sopotniki, čeprav so pogosto zelo 
težki. Kakšni smo pa mi drugim? 
 

»Bog nas je odrešil in nas poklical s 
svetim klicem, ne po naših delih, 
temveč po lastnem sklepu in milosti,« 
piše v drugem berilu apostol Pavel. 
Naše spoznanje o Bogu in naše pri-
jateljstvo z njim se začenjata z nje-
govim darom, zato mora biti naš 
odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni 
veselo priznanje darov, ki jih človek 
prejme, in tudi pripravljenost, da te 
nezaslužene darove posredujemo 
naprej. »V tebi bodo blagoslovljeni 
vsi rodovi na zemlji,« je Bog obljubil 
očaku Abrahamu. Naj se ta napoved 
na nek način uresničuje tudi v 
našem življenju. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 

 POSLEDICE GREHA  

 

 

Tiste dni je Gospod rekel 
Ábramu: »Pojdi iz svoje 
dežele, iz svoje rodbine 

in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo 
bom pokazal. (1 Mz 12,1) 
 

Bog ni pripravljen služiti načrtom 
mož in žena; ne pusti se podkupiti z 
ničimer, kar mu ljudje lahko 
ponudijo. Bog že ima vse in vse je 
njegovo. Ne da se omehčati s teleti, 
molitvami, »darovanimi« spovedmi, 
romanji ... Boga nihče in na noben 
način ne more spraviti v svoj žep.  
Bog je tisti, ki vodi igro in vabi ljudi 
na svoja pota.  
 

Bog da slišati svoj glas v Abramovem 
srcu, kakor ga daje slišati v srcu 
vsakega moža in žene: »Zapusti 
svojo deželo, svoj dom, svoje načrte 
in začni hoditi po mojih poteh.«  
 

To je vera: zapustiti svoj »dom« in 
svojo »deželo«, da bi začeli hoditi za 
Bogom in popolnoma zaupali vanj.  
Takšna vera ni lahka, ker se ne 
rodimo z njo, ni v naši naravi in ni 
instinktivna, kakor je instinktivno 
to, da prosimo za pomoč koga, ki je 
močnejši od nas, če smo v nevarnosti. 
Takšna vera lahko izvira samo  z 
svobodne in zavestne odločitve.  
Takšna vera je dosežek.  
 

Takšna je vera v Jezusa. Vera tistih, 
ki sprejemajo njegovo besedo in so 
mu pripravljeni slediti po Božjih 
poteh. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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8. 3.. NEDELJA  *  2. POSTNA * Janez od Boga, redovni ustan. 
 

 

 
 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Terezijo (obl.) in Mirkota FAJDIGA 
… za + Dragico TURKUŠ, Vesno SIVEC in starše KUKEC 
… za + Marijo KRT (obl.) 
… za + Mihaela KOTNIKA in družino VINDIŠ  
… za + Franca ŽAGARJA (pogrebna)  
 

 

9. 3..  PONEDELJEK  * Fračiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurtski 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

… za + Ano in Franca ZAVRŠNIK ter  
            Ano in Franca LAPUH 
 

10. 3.. TOREK  * 40 mučencev iz Armenije * Makarij Jeruzaleski, škof        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 
 

… za + Franca URATNIKA (obl.) 
… za + Sergeja PALIRJA (8. dan) 
… za delovno mesto 
 

 

11. 3.. SREDA  * Benedikt, škof * Sofronij, škof * Konštantin, spokornik 

 
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA                        7.30 

 

 

… križev pot 
… za + Antona MELANŠKA 
… za + Marijo in Martina STEINER (obl.) 
 

12. 3.. ČETRTEK  * Inocenc I., papež * Alojzij Orione, duh. * Justina 

 

 

 

POLZELA      17.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marijo in Albina TERČAK (obl.) 
… za zdravje 
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 
 

 

13. 3.. PETEK  + Leander Seviljski, menih * Evfrazija, muč. * Kristina, muč. 
 
 

 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 
POLZELA     18.00 

 
 
 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.30 

  

… križev pot 
… za + Ignaca (obl.) in Jožico ROMIH 
… za + Antona (obl.) in Fani TEVŽIČ ter Marijo ŠKETA  
… za + Ljudmilo KOLENC (obl.) in Ladka 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

14. 3.. SOBOTA  * Matilda, kraljica * Pavlina, redovnica 
 
 
 
 

 

POLZELA     18.00 
  

… za + Franca ŠTORA 
… za + Anico BAŠIČ (obl.) in VREČKOTOVE 
… za + Marijo DUŠIČ (8. dan) 
 

 

15. 3.. NEDELJA  *  3. POSTNA - PAPEŠKA * Ludovika de Marillac, r.    
 

 

 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… v zahvalo za 30 let življenja  
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR 
… za + Marijo GRADIČ (obl.) 
… za + Miciko RAKUN (obl.) 
… za + Franca ŽAGARJA (8. dan) 

   
 
 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 8. marca, bo krščena Sara K.,  
Polzela. 
 
 

 

V četrtek, 12. marca, ob 19.30 uri, bo 
srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 15. marca, bosta krščena Tija in 
Liam J., Tabor. 
 
 

 NAVODILA za preprečevanje 
 širjenja korona virusa  
 
 

Zdravstveni domovi 
Okuženi bolniki se zaradi preprečevanja 
širjenja okužbe ne smejo prosto in brez 
zaščite gibati po zdravstvenem domu. 
Bolniki, ki niso življenjsko ogroženi, 
morajo obvezno ostati doma! Če imate 
znake okužbe (povišana temperatura, 
kašelj, slabo počutje, oteženo dihanje) in 
ste potovali na ogrožena območja ali 
obstaja možnost, da ste bili v stiku z 
okuženo osebo, morate obvezno 
kontaktirati svojega osebnega zdravnika 
po telefonu ali elektronski pošti. V 
primeru, da vaš osebni zdravnik ne dela, 
lahko pokličete posebno številko SB 
Celje: 03 423 30 79. V primeru težkega 
dihanja ali življenjsko ogrožujočega 
stanja pokličite številko 112. 
 

Slovenska škofovska konferenca 
Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z 
blagoslovljeno vodo. Verniki naj se pri 
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in 
pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z 
blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru 
duhovniki in verniki opustijo stisk roke. 
Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo 
prejmejo samo na roko. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

V nedeljo, 15. marca, ob 18.30, bo na radiu 
Ognjišče predstavljena naša župnijska 
Karitas Polzela. Vabljeni k poslušanju. 

 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano 
vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji 
neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji 
pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za 
teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa 
goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb-
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 
evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 
 

 IZBIRA ČLANOV ŽPS 2020-2025 
 

 

Dan izbire - nedelja, 22. marca.  
Iz Statuta ŽPS: »Pravico voliti in biti izbran 
ali izvoljen ima vsak župljan, ki je dopolnil 
16 let in je prejel zakramente uvajanja 
(krst, prvo obhajilo, birma), je v polnem 
občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga 
odlikuje trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost.«   
 

Molitev za modro izbiro članov ŽPS: 
 

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo 
pomemben dogodek, dan, ko bomo 

izbirali člane župnijskega pastoralnega 
sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih 
bratih in sestrah po navdihu Svetega 

Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo 
v naši župniji opravljali najbolje in jo 

bodo sprejeli z odprtim srcem in 
odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim 
bomo tudi vsi ostali župljani pri tem 

odgovornem delu, vsak po svojih močeh,  
pomagali s svojimi darovi, in bomo  

tako skupaj skrbeli za  
bogato življenje naše župnije. 

 
 

 KRVODAJALSKA AKCIJA 
 

 

V ponedeljek, 16. marca, od 7. do 12. 
ure, v veroučni učilnici. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Breg pri Polzeli. 


