
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

V njihovi shodnici pa je bil  
prav tedaj človek z nečistim 
duhom in je zavpil:  
»Kaj imamo s teboj, Jezus 
Nazaréčan? Si nas prišel 
pokončat? Vem, kdo si:  
Sveti, od Boga.«  
Jezus pa mu je zapovedal:  
»Umolkni in pojdi iz njega!«  
Nečisti duh ga je stresel,  
zavpil z močnim glasom  
in šel iz njega.  
Vsi so se tako začudili,  
da so razpravljali med seboj:  
»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! 
Celo nečistim duhovom ukazuje 
in so mu pokorni.« 

 

  (Mr 1,23-27) 

 
 

Za človeka oblast pogosto pomeni 
predvsem posedovanje, moč,  

nadvlado, uspeh.  
Za Boga pa je  

oblast služenje,  
ponižnost,  

ljubezen.  
Potrudimo se  

vstopiti v to  
Jezusovo logiko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Če se nam pokvari avtomobil, ga ne 
bomo peljali na popravilo k čevljarju 
ali h krojaču, ampak k avtomehaniku. 
Če nas bolijo oči, ne bomo iskali po-
moči pri zobozdravniku, temveč pri 
okulistu. Danes je področje znanja 
tako obširno, da ga en sam človek 
ne more obvladati niti površno. Po-
trebujemo strokovnjake ali specia-
liste, ljudi, ki so na svojem področju 
res doma in ti lahko pomagajo. 
 

V današnjem evangeliju se predstavi 
Jezus, ki nam govori, »kakor nekdo, 
ki ima oblast«, samozavestno. Tako 
lahko govori tisti, ki se zaveda, da 
zadevo obvlada. Jezus nam govori 
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o človeku, predstavlja se kot »stro-
kovnjak za človeka«. Po govoru v 
Kafarnaumu so mnogi Judje Jezusa 
zapustili, zato je vprašal apostole, 
če hočejo oditi tudi oni. Peter je v 
imenu vseh odgovoril: »Gospod, h 
komu naj gremo? Besede večnega 
življenja imaš …« Kar pomeni: tvoje 
govorjenje ni površno, ti poznaš 
človeka do zadnjih globin, zato veš, 
česa potrebuje, znaš mu pomagati. 
 

Jezus je strokovnjak za človeka iz 
dveh razlogov: najprej, ker je kot 
Bog sodeloval pri stvarjenju človeka, 
potem pa zato, ker je kot človek z 
nami delil našo usodo, postal nam 
je enak v vsem, razen v grehu. S svo-
jo čudovito osebnostjo je najlepše 
pokazal, kakšen bi lahko bil človek, 
če bi se ravnal po njegovi besedi, po 
njegovem zgledu. Njegova beseda 
ni ena od mnogih, temveč edina 
odrešujoča, edina, ki razsvetljuje 
našo pot. Jezus v svojem nauku ne 
postavlja nepreskušenih in neures-
ničljivih trditev - kar uči, z življenjem 
tudi potrjuje. Uči pa le tisto, kar člo-
vek, vsakdo od nas, lahko uresniči, 
ker pozna vse potrebe in možnosti 
človekovega srca, naše narave. Ve, 
da hrepenimo po sreči, ljubezni, 
dobroti, resnici in pravici. To so 
vrednote, ki jih ni mogoče dobiti 
zastonj; zanje je potrebno nekaj 
žrtvovati. Žrtev pa ni težka, če je 
smiselna, sprejeta z ljubeznijo.  

 

Po: S. Čuk 
 
 

 

Čim večja je naša svoboda,  
tem večja je naša odgovornost  
pred Bogom.                    (A. M. Slomšek) 
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V času, ko ni ovir zaradi epidemije:  
 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.00; 
delavniki: redno 17.00, sreda 08.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol 
ure pred mašo; prvi petek pol ure pred 
mašo; prvo soboto v mesecu po maši; 
slavljenje petek po 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: SI56040010047546188 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 
 

 

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



 

  
 
 

  
  
 

 31. 1. NEDELJA  * 4. MED LETOM – BOŽJE BESEDE * Janez Bosko, d. 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu  
… za + Terezijo VASLE (obl.) in Milana 
… za + Ivota SERDONERJA (obl.) 
… za + Marijo RIZMAL 
 

 

  1. 2.  PONEDELJEK  * Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica           
       

POLZELA                 17.00 
 

… za + Draga PLEVELA (o.), družino PLEVEL-VOJTA, CESTNIK 
… za + Otona KRONOVŠKA (30. dan) 
 

  2. 2.  TOREK  * Jezusovo darovanje – svečnica * Simeon in Ana, preroka        
 

 

POLZELA                 17.00 
 
 

… za + Marijo KOTNIK 
… za + Pavlo PUNGARTNIK   
 

  3. 2. SREDA  * Blaž, škof, mučenec * b. sl. Janez Gnidovec, škof                    
 

 

POLZELA             8.00 
 

 

… za + Jožeta VASLETA (obl.) in vse BEŠERJEVE 
… za + Ivana DROFENIKA (obl.) 
… v čast sv. Jožefu 
 

  4. 2. ČETRTEK  * Ansgar (Oskar), škof * Jožef Leoniški, misijonar          
 

1 
 

POLZELA                 17.00 

 

… za + Milana BASTAŠIČA 
 

 

  5. 2. PETEK  * Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof 
 

1 
 

POLZELA                 17.00 
  

… za + Ivanko in Franca DROBEŽ 
… v čast Srcu Jezusovemu 
… za zdravje 
 

 

  6. 2. SOBOTA  * Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski muč. * Amand 
 

1 
 

POLZELA                 17.00 
  

… za + Jožefo (obl.) in Karla ZAVRŠNIK 
 

 

  7. 2. NEDELJA  * 5. MED LETOM * Nivard, redovnik * Rihard, kralj 
 

1 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu 
… za + Terezijo in Karla STIBEL 
… za + Pavlo FLORJANC (30. dan) 
 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA - ZA FEBRUAR 2021 
 

Apostolat molitve, ki se hrani z nameni, ki jih predlaga Sveti oče, 
ohranja in širi pobožnost Srca Jezusovega. Tokratni molitveni 
namen: Za ženske, žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila, 

upoštevala in prisluhnila njihovemu trpljenju. 
 

GOD SVETEGA BLAŽA, PRIPROŠNJIKA ZOPER BOLEZNI GRLA  

 

V sredo, 3. februarja bo na priprošnjo sv. Blaža mogoče prejeti 
blagoslov za varstvo pred boleznijo grla in vsakega drugega zla.  
 

  

 
 

   



Za obisk cerkve in sodelovanje pri sv. 
maši je še vedno potrebno upoštevati 
predpisana navodila: 
 

* Udeležba je dovoljena samo zdravim 
osebam, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo, nimajo povišane tem-
perature in tudi bližnji nimajo okužb.  
* Prisotni morajo ves čas nositi maske, 
vzdrževati medosebno razdaljo in si 
(prihod, odhod) razkužiti roke. 
* Število prisotnih je omejeno - 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 zadrževati v okolici cerkve.  
* Med našo ni dovoljeno prepevanje. 
* Vsak, ki vstopi v cerkev kjer poteka 
bogoslužje, je sam odgovoren za za-
ščito pred okužbo.  
* 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. 
 
 

 SVEČNICA 
 

 

V torek bo praznik Jezusovega daro-
vanja v templju. Obred bo prilagojen 
aktualnim razmeram. Sveče bodo na 
razpolago tudi pred cerkvijo. 
 
 

 PRVI ČETRTEK V MESECU 
 

 

Ob prvih četrtkih molimo za duhovne 
poklice. Tudi doma (pri družinski ali 
osebni molitvi) dodajte ta namen!  
 
 

 PRVI PETEK V MESECU 
 

 

Po ustaljeni navadi bo v cerkvi pol ure 
pred začetkom sv. maše izpostavljeno 
Najsvetejše, molitev rožnega venca, 
litanije, izročitev Srcu Jezusovemu in 
blagoslov. Priložnost za sv. spoved. 

 
 
 

 

 PRVA SOBOTA V MESECU 
 

 

Po maši pobožnost v čast Materi Božji. 
   

 

 VEROUK 
 

 

Slovenska škofovska konferenca spo-
roča, da se verouk, kljub odprtju šol 
za otroke prvega triletja, še naprej 
izvaja na daljavo, saj se pri verouku 
srečujejo otroci iz različnih razredov 
in šol, kar povečuje možnost okužbe.  
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

OBLETNICE KRSTOV (ZA 30 LET) 
 

2. 2.: Matic M. (1992); 3. 2.: Blaž R. (2013); 
4. 2.: Rok L. (2001); 7. 2.: Zala G. (2016), 
Jure K. (1999), Matej D. (1998).  
 

OBLETNICE SMRTI (ZA 40 LET) 
 

1. 2.: Marija Brdev (1983), Terezija Stibel 
(1988), Antonija Čede (1990), Ivan Pader 
(1990), Janez Šalamon (19929, Terezija 
Ribič (1994), Jožefa Cvenk (2000), Ivan 
Pfeifer (2004); 2. 2.: Helena Vouk (1987), 
Katarina Čede (1990), Marinka Marovt 
(2016); 3. 2.: Frančiška Krajnc (1983), 
Alojz Krašovic (1984), Antonija Hrašar 
(1986), Marija Verdev (1986), Darinka 
Brežnik (1998), Bojan Verdev (2003), 
Ivan Drofenik (2018); 4. 2.: Vincenc 
Kolenc (1994), Pavla Masnec (2009), 
Matilda Emeršič (2015); 5. 2.: Rozalija 
Prodničar (1988), Alojz Škrabe (1995), 
Marija Blagotinšek (2014); 6. 2.: Alojzij 
Ožir (1984), Marija Artnik (1989), Fran-
čiška Žgank (1996), Maksimiljan Turnšek 
(2003), Zofija Repnik (2012), Frančiška 
Gornik (2018), Jožefa Završnik (2019); 
7. 2.: Vida Frankovič (1991), Alojzija 
Venek (1997), Rozalija Leber (2013), 
Silva Novak (2013). 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Založe. 

 
 

 
 


