
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jezus je odvrnil in ji rekel:  
»Vsak, kdor pije od te vode,  
bo spet žejen.  
Kdor pa bo pil od vode,  
ki mu jo bom jaz dal,  
ne bo nikoli žejen, ampak bo 
voda, ki mu jo bom dal, postala 
v njem izvir vode,  
ki teče v večno življenje.«  
Žena mu je rekla:  
»Gospod, daj mi te vode,  
da ne bom žejna in ne bom 
hodila sem zajemat.« 

   (Jn 4,13-15) 

Sv. Frančišek 
Asiški je v svoji 
Sončni pesmi Bogu 
zapel: »Hvaljen, moj 
Gos-pod, v naši 
sestri vodi, mnogo 
koristi ponižna, 
dobra in čista.« 

Znanstveniki menijo, da se je življenje na 
našem planetu začelo v vodi. Izkušnja 
kaže, da človek prestane več časa brez jedi 
kot pa brez vode. To ima pred očmi 
slovenska ljudska modrost, ki pravi: 
»Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot pa 
tam, kjer je dober kruh.« Dragocenost 
vode kot vira življenja zna prav ceniti tisti, 
ki na lastni koži občuti dolgotrajno sušo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in žejo. Tako se je godilo izraelskim 
množicam v puščavi, skozi katero jih je 
Bog po Mojzesu vodil v obljubljeno 
deželo. »Zakaj si nas odpeljal iz Egipta,« 
so se spravili nad Mojzesa, »da z žejo 
pomoriš nas, naše otroke in našo 
živino?« Dali so mu vedeti, da bi raje ostali 
sužnji v Egiptu, samo da bi imeli mokra 
grla in polne želodce. Če se malo 
zamislimo ob prizoru, ki ga slika današnje 
prvo berilo, bomo v Izraelcih morebiti 
prepoznali sami sebe. Tudi mi potujemo 
»skozi puščavo v obljubljeno deželo«. 
Žejni smo: višjih plač, lepše hiše, boljšega 
avtomobila… Komaj za silo potešimo to 
žejo, se oglasi znova, močneje. 
Podobni smo človeku, ki se hoče 
odžejati z morsko vodo: pije in pije, pa je 
vedno bolj žejen, ker je voda slana. Ker 
žeje ne moremo potešiti, obtožujemo 
Boga, da nas je zapustil. Včasih kaže, da 
je celo Cerkev, ki predstavlja Mojzesa, 
zmedena, da nasede zahtevam ljudi, ki 
bi radi imeli Boga na pritisk gumba, 
Boga, ki bi tešil človeško žejo po kozarčkih 
užitkov, ki jih more nuditi ta naš 
omejeni svet. Pozabljamo, da smo 
ustvarjeni po Božji podobi, da so naše 
duše globoke posode, ki jih more 
napolniti le tista voda, ki priteka iz 
Jezusovega srca, iz njegove prebodene 
strani. »Kdor bo pil vodo, ki mu jo bom 
jaz dal,« zagotavlja Jezus Samarijanki in 
hkrati tudi nam, »ne bo nikoli žejen, 
ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala 
v njem vrelec vode, ki žubori v večno 
življenje.«                                 Po: S. Čuk, Misli srca 
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* maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 

 
Križ je znamenje ljubezni,  
križ je jamstvo odpuščanja.  
Ljubezen, ki je ne napaja, ne hrani križ, ni prava ljubezen,  
temveč le kratkotrajno čustvo.  
                       (sv. Pij iz Pietrelcine) 
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15. 3.. NEDELJA  *  3. POSTNA - PAPEŠKA * Ludovika de Marillac, r. 
 

 

 
 

 
 

 

POLZELA                        9.00 
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) 
 

 

16. 3..  PONEDELJEK  * Herbert, škof  * b. sl. Danijel Halas duh. muč. 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

… za + Jožeta KRONOVŠKA ter  
            vse + KRONOVŠKE in SVETOVE 
 

17. 3.. TOREK  * Patrik (Patricij), škof, mis. * Jedrt (Jerica), dev., opatinja        
 

 

DRUGJE 
 
 

… za + Marijo in Antona STRAŽAR ter  
           za + Tomaža KREGARJA 
… za + Jožico ROJŠEK in vse + ROJŠEKOVE  
 

 

18. 3.. SREDA  * Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. * b. sl. Vendelin Vošnjak, r. 

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

… za + Stankota in Anico KOŠEC  
 

19. 3.. ČETRTEK * Jožef, mož D. M., Jezusov rednik, začetek tedna družine 

 
 

DRUGJE 
 

… za + Mihaela SATLERJA (obl.) in Kristino 
 

 

20. 3.. PETEK  + Martin iz Brage, škof * Kutbert, opat 
 
 

 

 

POLZELA     18.00 
 

  

… za + starše UDRIH in ULAGA 
… za + Marijo VASLE 
 

 

21. 3.. SOBOTA  * Serapion, škof, muč. * Lupicij, opat * Hugolin, eremit 
 
 
 
 

 

POLZELA     18.00 
  

… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Dorico ŽURBI (obl.) in vse + ŽURBIJEVE 
… za + Marijo in Martina HRUŠOVAR 
… za + Marijo OCVIRK (obl.) ter Eriko in starše OCVIRK 
 

 

22. 3.. NEDELJA  *  4. POSTNA * Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski    
 

 

 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Berto PEČOVNIK (obl.) 
… za + Janeza MAROLTA 
… za + Jožeta in Ivana HRIBERNIK ter hčere   

   
 
 
 

 
 

     



 

  UKREPI GLEDE ŠIRJENJA 
 KORONAVIRUSA  
 

 

V zvezi s širjenjem koronavirusa je 
Slovenska škofovska konferenca 12. 3. 
izdala izredna navodila, ki smo jim 
zavezani. V naši župniji v zvezi s tem 
sprejemamo naslednje ukrepe: 
 

1) V izogib širjenju koronavirusa 
COVID-19 in za ohranjanje zdravja 
prebivalstva, so do nadaljnjega 
odpovedane vse svete maše, 
podeljevanje zakramentov, 
zakramentalov, ljudske pobožnosti, 
župnijska praznovanja in drugi 
dogodki ter vsa srečanja. Škofje nam 
podeljujejo spregled od dolžnosti 
udeležbe pri nedeljski maši. 
 

2) Župnijska stara cerkev bo za 
zasebno molitev odprta: 
– ob nedeljah med 9.00 in 12.00, 
–  ob delavnikih med 17.30 in 19.00, 
vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 
oseb naenkrat in so med seboj 
oddaljene vsaj 1,5 metra. Prosimo, da 
to navodilo upoštevate! 
 

3) Svete maše po naročenih 
namenih bodo darovane zasebno. 
To pomeni, da bo mašo obhajal 
duhovnik sam, brez navzočnosti 
vernikov. Prosimo vas, da v času svete 
maše, če je mogoče, molite doma in 
prejmete duhovno obhajilo (navodila 
najdete v nadaljevanju). 
 

4) Župnijski urad je zaprt. Dosegljivi 
smo na telefonskih številkah, ki so 
navedene v glavi oznanil ali po e-pošti: 
zupnija.polzela@rkc.si. Zasebni obiski 
so mogoči po dogovoru. 
 

5) Verouk in druge katehetske 
dejavnosti do preklica odpadejo. 

 Starše prosimo, da manjkajočo snov 
(vsak teden po eno naslednjo lekcijo v 
učbeniku oz. delovnem zvezku) 
predelajo skupaj s svojimi otroki. 
 

6) Bolnikov v tem času duhovniki ne 
obiskujemo, razen v smrtni nevarnosti 
ob upoštevanju ustrezne zaščite. 
 

7) Volitve v Župnijski pastoralni svet, 
ki so bile predvidene za nedeljo 22. 
marca, so do nadaljnjega preložene. 
 

8) Prva spoved za prvoobhajance, ki je 
bila načrtovana za 21. marec, se 
preloži na dneve pred prvim 
obhajilom. 
 

9) Birmanci naj medtem utrjujejo 
znanje (birmanska vprašanja), ker bo 
potrebno nadoknaditi zaostanek. 
Načrtovane duhovne vaje za 
birmance so preložene na mesec 
maj. Prva skupina od 22.-24.5. 
druga skupina od 29.-31.5.. 
 

Poleg tega vsi skupaj upoštevajmo 
navodila vlade RS in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.  
 
 

 

  MOLITEV V ČASU  
 KORONAVIRUSA  
 

 

Vabimo, da kot družina (ali osebno) 
v času, ko je v cerkvi sveta maša in 
je ne morete obiskati, molite 
naslednjo molitev z duhovnim 
obhajilom: 
 

1) Pokrižajte se in molite veroizpoved. 
 

2) Preberite evangelij tistega dneva 
(https://hozana.si) in v tišini 
premislite vsebino (ter si podelite 
navdihe, če vas je več).  
 



3) Molite naslednjo molitev:  
 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus 
Kristus nam je s križem pokazal 

vrednost trpljenja. Pomagaj našim 
bratom in sestram, ki že nosijo križ 

bolezni in so preizkušani. Nakloni jim 
izboljšanje zdravja, njihovim svojcem 

pa poguma in zaupanja. Vsem 
zdravstvenim delavcem nakloni moči in 
zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo 
čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam 
in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da 

bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli 
s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni –pzn.  

Vsi božji svetniki in svetnice – pr.za nas. 
 

4) Dodajte še druge prošnje za različne 
potrebe po svoji presoji. 
 

5) Opravite duhovno obhajilo, tako 
da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, 
Slava Očetu in dodate: 

 

Jezus, verjamem, da si navzoč v 
Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem 

se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si 
mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. 
Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, 
predvsem pa Te želim sprejeti v svojo 

dušo. Ker Te ne morem prejeti 
zakramentalno, Te prosim, da prideš k 
meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in 

prebivaš v mojem srcu. 
 

(kratek premor, da se povežem z Jezusom …) 
 

Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, 
hvala za Tvoj objem, hvala za to 

mistično združitev. Ne dovoli, da bi se 
ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da 

ostanem v Tebi. 
 

6) Molitev končajte z znamenjem križa. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  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 
 

 

Do nadaljnjega preloženo.  
 

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. ODPOVEDANO 
NOV TERMIN: V četrtek, 19. marca, od 
7. do 12. ure, v veroučni učilnici. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje cerkve ta teden:  
Breg pri Polzeli. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

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


