
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Janez Krstnik spet 
stal tam in še dva  
izmed njegovih učencev.  
Ozrl se je na Jezusa,  
ki je šel mimo, in rekel: 
»Glejte, Jagnje Božje!«  
Učenca sta slišala, kaj je rekel,  
in odšla za Jezusom.  
Jezus pa se je obrnil,  
in ko je videl, da gresta za njim,  
jima je dejal: »Kaj iščeta?«  
Rekla sta mu: »Rabi (kar 
pomeni učitelj), kje stanuješ?«  
Rekel jima je:  
»Pridita in bosta videla.« 

 

  (Jn 1,35-39) 

 

 

Kristus je isti včeraj, danes in vedno, 
toda mi, svet, zgodovina, nikoli nismo 

isti in zato nam prihaja naproti, 
 da bi nam podaril svoje občestvo 

 in polnost življenja.  
Prosimo Devico Marijo,  

naj nam pomaga  
hoditi za Jezusom,  
da bomo vsak dan  
okušali veselje ob 

vedno večjem pronicanju 
 v njegovo skrivnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neki pater piše, da je nekoč obiskal 
bolno ženo v njeni revni sobici in 
zazdelo se mu je, da žari kot topla 
luč. V dno srca so se mu vtisnile 
njene besede: »Veste, ni mogoče 
biti zadosti hvaležen Bogu za to, 
da sta naša bolezen in trpljenje 
odrešujoča in sta lahko udeležena 
pri odrešenjskem trpljenju.« Apostol 
Pavel nam v drugem berilu današnje 
nedelje kliče: »Mar ne veste, da so 
vaša telesa Kristusovi udje? Mar ne 
veste, da je vaše telo, ki ga imate od 
Boga, tempelj Svetega Duha, ki je v 
vas? Zato poveličujte Boga v svojem 
telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, 
ki so ji podobni v mišljenju, velja Žu-
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pančičev zapis v eni njegovih pesmi: 
»Telesa naša - vrči dragoceni.« 
 

Eden najbolj otipljivih znakov izpri-
jenosti sodobnega sveta, katerega 
»vera« je uživaštvo, je zlorabljanje 
človeškega telesa za uživanje. Celo 
nedolžnim otrokom ni prizaneseno! 
Koliko je nespodobnosti v govor-
jenju in obnašanju v skupnostih, 
kjer žive in delajo različni ljudje! 
Neka tovarniška delavka pripove-
duje, da v njeni tovarni od petdese-
tih delavk, po večini mater, samo 
dve ne sodelujeta pri splošnem 
kvantanju in nespoštljivem govor-
jenju. In najbrž so povrh vsega 
mnoge od njih celo »krščanske« 
žene! Neka druga žena, uslužbenka, 
pa pove, da si vpričo nje sodelavci 
ne upajo govoriti nespoštljivo. Če 
jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred 
njeno plemenitostjo si ne upajo 
govoriti umazano. 
 

Tudi iz nas bi moralo dihati spošto-
vanje do teh vrednot. Zlasti bi se 
morale zanje zavzemati naše žene 
in dekleta, ki so že po naravi bolj 
dovzetna za plemenito spoštovanje. 
Že od stvarjenja, na poseben način 
pa od »preustvarjenja«, ko je Bog 
sprejel človeško telo, so naša telesa 
»vrči dragoceni«. So bivališče Bož-
jega duha, zato jih ne smemo poni-
ževati na stopnjo orodja za užitke. 
Če iskreno spoštujemo človeka kot 
osebo, kot Božjega otroka, moramo 
spoštovanje izkazovati tudi njego-
vemu telesu.  

 

Po: S. Čuk 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Polzela, Trg sv. Marjete 1 
m.: 12301070, d.: 8860107 

stacion. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. žup. soupravitelja:  041 634 392 
tel. predsednika ŽPS:   041 381 472 
telefon zakristana:       041 259 317 
tel. administratorke:    031 559 635   
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj) 
pogreb: dogovor (župn. soupravitelj) 
obisk bolnika: dogovor (ž. soupravitelj) 
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. obhajilo: dogovor (ž. soupravitelj) 
 
 

 

V času, ko ni ovir zaradi epidemije:  
 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.30; 
delavniki: redno 17.00, sreda 08.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol 
ure pred sveto mašo; prvi petek in 
prvo soboto v mesecu po sv. mašah; 
slavljenje vsak petek po sv. maši; 
celodnevno češčenje 12., 13. februar.  
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med 
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred 
prazniki, priložnostno po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej. 
Prijava med tednom v župnišču, pri-
prava mesečno v Domu sv. Jožefa Ce. 
ŽUPNIJSKA PISARNA: načeloma je 
odprta vedno. Modro je preveriti po 
telefonu. Redno po svetih mašah. 
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi. 
TRR Župnija: SI56051008015089603 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 

 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete 
Polzela. Zanje odgovarja g. Mirko 
Škoflek, žup. soupravitelj. 



 

  
 
 

  
  
 

 17. 1. NEDELJA * 2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Anton, pušč. 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA          10.00 

 

… za žive in rajne farane  
… za + Antona, Vero in Alenko KOLŠEK  
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA  
… za + Zvonimirja ŠKOFLJANEC 
 

 

 18. 1.  PONEDELJEK  * Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka           
       

POLZELA          17.00 
 

… za + Mariko STIBEL (30. dan) 
 

 19. 1.  TOREK  * Makarij Aleksandrijski, opat * b. sl. Friderik Irenej Baraga         
 

 

POLZELA          17.00 
 
 

… za + Bena IFKA 
 

 20. 1. SREDA  * Fabijan, papež, mučenec * Sebastijan (Boštjan), mučenec                 
 

 

POLZELA             8.00 
 

… za + Elo GOVEK 
 

 21. 1. ČETRTEK  * Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka          
 

 
 

POLZELA          17.00 

 

… za + Petra PLOHLA 
 

 

 22. 1. PETEK  * Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna 
 

 
 

POLZELA          17.00 
  

… za + Alojza ČATERJA 
 

 

 23. 1. SOBOTA  * Henrik Suzo, dominikanec * Ildefonz, škof 
 

 
 

POLZELA          17.00 
  

… za + Anico in Stanka KOŠEC 
 

 

 24. 1. 
 

NEDELJA  * 3. MED LETOM – BOŽJE BESEDE * Frančišek S. 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA          10.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Franca OŽIRJA 
… za + Silvo VAŠ 
 

 

Od ponedeljka, 4. januarja, se  sv. maše ponovno opravljajo s prisotnostjo
vernikov. Pri tem je potrebno upoštevati navodila: 
 

* Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo, nimajo povišane temperature in tudi bližnji nimajo okužb.
* Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično 
razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.  
* Število prisotnih je omejeno - ena oseba (družina, gospodinjstvo) na 30 m2.
* Vsaka druga klop v cerkvi mora biti prosta oseb. Upoštevajte oznake!
* Verniki se pred mašo in po njej ne smejo družiti, zadrževati v okolici cerkve.
* Med sv. mašo je prepovedano zborovsko oz. ljudsko oz. solo petje (vladni
odlok), lahko pa sodeluje organist oz. je samo instrumentalna glasba. 

  

 
 

   



 

V času epidemioloških ukrepov še: 
* Vsak, ki vstopi v cerkev kjer poteka 
bogoslužje, je sam odgovoren za za-
ščito pred okužbo, tako kot to velja 
za vstopanje v druge javne prostore. 
* Kateheza (verouk) in druge pasto-
ralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. 
* Župnijska pisarna je odprta vsak 
torek od 9. do 11. ure za srečanje z 
eno osebo ali eno družino. Stvari je 
mogoče urediti tudi po vsaki maši. 
 
 

  EDINOST KRISTJANOV  
 

 

V ponedeljek, 18. januarja se prične 
teden molitve za edinost kristjanov: 
»Ostanite v moji ljubezni in obrodili 
boste obilo sadu«. Razmišljanja in 
molitve pri mašah v teh dnevih bodo 
vsebovala ekumensko tematiko. 
 
 

 SVETOPISEMSKI MARATON 
 

 

Od 23. - 29. januarja bo Svetopisemski 
maraton. Letos bo prek spleta. Želimo, 
da bi Božja beseda dosegla čim več 
ljudi. Pripravljen je bogat program. 
Sedemdnevno neprekinjeno branje 
bo potekalo preko programa Zoom. 
Več o branju in možnosti prijave: https:/ 
/www.svetopisemskimaraton.si/branje/. 
 
 

 INFORMATIVNI DNEVI 
 

 

V mesecu februarju bodo informativni 
dnevi za vpis v srednje šole: Gimnazija 
Želimlje, Škofijska gimnazija Antona 
Martina Slomška (Maribor), Škofijska 
gimnazija Vipava in Škofijska klasična 
gimnazija (Ljubljana). Letos dogajanje 
ne bo ‘v živo’. Na omenjenih ustanovah 
bodo pripravljali spletne dogodke. 
Vse informacije bodo zbrane tudi na 
naslovu https://solstvo.rkc.si. Nasvete 
najdete tudi za vpis na fakultete. 

 

 

 

 IZ STATISTIKE 2020 - POGREBI: 
 

 

 
 

 VOLITVE ČLANOV ŽPS 
 

 

Glede na epidemiološke razmere so 
slovenski škofje na seji 11. januarja 
sprejeli sklep, da se članom ŽPS po-
daljša mandat. Volitve novih članov 
bodo predvidoma jeseni 2021. 

 
 

 ZA DOBRO VOLJO 
 

 

Zakonca: On govori, ona pa posluša. 
Kasneje ona govori in jo on posluša. 
Potem pa oba govorita, pa ju sosedje 
poslušajo.   (Posnemanje odsvetovano) 

51 - skupno število pogrebov 
25 - moški 
26 - ženske 
44 - domačini 

30 - Polzela, 6 - Breg, 2 - Ločica, 3 - 
Založe, 3 - Podvin, 0 - Orova vas, 7 - tuji 
 

6 - previdenih 
    2 – moška, 4 – ženske 

starost 
 
 
 
 
 
  

78,8 – povprečje vsi 
71,8 – povprečje moški 
85,6 – povprečje ženske 
94,3 – najstarejši moški 

  97,4 – najstarejša ženska 
40,4 – najmlajši moški  
58,0 – najmlajša ženska 
 

12 nad  90 let, 19 80 - 90 let, 9 70 - 80 let, 
7 60 - 70 let, 2 50 - 60 let, 3 pod 50 let. 
 

10 v januarju, 1 v februarju, 2 v marcu, 
0 v aprilu, 3 v maju, 4 v juniju, 7 v juliju, 
2 v avgustu, 3 v septembru, 5 v oktobru, 
7 v novembru, 7 v decembru.  
  

Umrli: 14 doma pri svojcih, 13 v Domu 
upokojencev, 22 v bolnišnici, 2 drugod. 
 

Razlog smrti: 20 odpoved srca, 10 rak, 
6 starostna oslabelost, 3 odpoved notr. 
organov, 3 pljučnica, 2 možganska kap, 
1 samomor, 1 nesreča, utopitev, 5 drugo. 
 

Pogrebi: 0 v ponedeljek, 7 v torek, 9 v 
sredo, 12 v četrtek, 5 v petek, 11 v so-
boto, 7 v nedeljo. 
 

 
 


