
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Simonova tašča je ležala,  
ker je bila vročična,  
in brž so mu povedali o njej.  
Pristópil je, jo prijel za roko  
in jo vzdignil.  
Vročica jo je pustila  
in ona jim je stregla.  
Ko pa se je zvečerilo  
in je sonce zašlo,  
so prinašali k njemu  
vse bolnike in obsedene. 
 

  (Mr 1,30-32) 

 
 

Čudeži so dokaz neskončne Božje 
ljubezni do nas, ki jo izkazuje po Sinu. 

Njegova ljubezen je vir Božjega in 
našega veselja. Potrebo in krik po 

razodetju Božje ljubezni še poveča 
današnja drama sveta:  

beda, pomanjkanje,  
zmešnjava, zatiranje,  

tesnoba in nasilje.  
Bolezni in navzočnost  

množice hudobnih duhov,  
o katerih govori evangelij,  
so črno ozadje, na katero 

 zasveti Jezusova luč.  
On nas doseže in ozdravi.  

Znova nas postavi v svetlobo,  
ki jo poraja veselje vzajemne ljubezni. 

K. Smodiš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apostol Pavel je zapisal: »Če oznan-
jam evangelij, nimam pravice, da bi 
se ponašal, saj je to zame nujnost. 
Kajti gorje meni, če evangelija ne bi 
oznanjal!« Te besede veljajo tudi za 
vsakega izmed nas. Najprej tako, da 
evangelij vidimo, da ga oznanjamo z 
življenjem. Da ne živimo 'na predal-
čke': v enem je življenje čez teden, 
v drugem pa nedelja oziroma tista 
urica, ki jo posvetimo Bogu. Te be-
sede še posebej veljajo za tiste, ki 
imajo posebno nalogo oznanjati in 
vzgajati – to so starši in vzgojitelji.  
 

Sodobno vzgojeslovje (pedagogika), 
je pričelo širiti prepričanje, da mo-
ramo delati z otroki v rokavicah, na 

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

Tel.:   041 634 392 (M.Š.)  *  041 381 472 (M.S.)  *  041 259 317 (D.S.)  *  031 559 635 (J.K.) 
 

7. februar

 

 
 
  



mehko. Tu je treba reči: po pameti! 
Vzgoja mora biti zasnovana na lju-
bezni, ljubezen pa včasih zahteva 
tudi odločnost, žrtev ... 

Po: S. Čuk 
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTOV (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

7. 2.: Matej D. (1998), Jure K. (1999), 
Zala G. (2016); 8. 2.: Neža P. (2004), Žan 
P. (2009); 10. 2.: Žan O. (2002), Zala Š. 
(2013); 11. 2.: Eva L. 1996), Lana L. 
(2007); 13. 2.: Lara B. (2005); 14. 2.: Gal-
Aleksej P. (1998), Urban Š. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

7. 2.: Vida Frankovič (1991), Alojzija 
Venek (1997), Rozalija Leber (2013), 
Silva Novak (2013); 8. 2.: Frančiška 
Kunst (1983), Apolonija Pevnik (1997), 
Karel Tajnšek (1998), Justina Borštner 
(2000), Jože Vrbnjak (2000), Štefka 
Hlačar (2007), Jožef Ribič (2015), Cvetka 
Dedič (2016), Stanko Podbregar (2017); 
9. 2.: Jožef Kuntara (1981), Marija 
Fajfar (1984), Edvard Kolenc (1986), 
Anton Kelher (1998), Ana Bizjak (2006), 
Pavla Vodovnik (2016), Jožef Zagorič-
nik (2018), Frančiška Zupan (2018); 
10. 2.: Anton Samec (1990), Ivanka Vašl 
(2004), Silvester Tkalec (2017), Franc 
Ciril Žmavc (2018); 11. 2.: Andrej Korber 
(1981), Marija Hrušovar (1990), Juli-
jana Kač (1991), Franc Divjak (1997), 
Terezija Lubej (2003), Marija Gross 
Uratnik (2019), Marija Kapitler (2019); 
12. 2.: Marija Jelen (1992), Marija Par-
fant (2010); 13. 2.: Katarina Strašek 
(1987), Jakob Juhart (1995), Alenka 
Tavčer Ježovnik (2018); 14. 2.: Hermina 
Lavrenovič (1969), Julijana Gracelj 
(1973), Jožica Divjak (1993). 

 

 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, 10.00; 
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. 



 

 

 

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2021 V ŽUPNIJI POLZELA  
V petek, 12. februarja in v soboto, 13. februarja. Pridite, molimo! 
 

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto  Rešnje Telo! 
Zdaj in vekomaj – Amen. 

  

  
 
 

  
  
 

 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) 
 

 

  8. 2.  PONEDELJEK  * Hieronim Emilijani, red. ustanovitelj * Jožefina B.        
       

POLZELA                 17.00 
 

… za + Jožeta RIBIČA (obl.) 
… za + Stanka PODBREGARJA (obl.) 
… za + Cvetko DEDIČ (obl.)            
 

  9. 2.  TOREK  * Apolonija (Polona), devica, mučenka * Nikefor, laik, mučenec        
 

 

POLZELA                 17.00 
 
 

… za + Apolonijo ČRETNIK 
 

  10. 2. SREDA  * Sholastika, devica, redovnica * Alojzij Stepinac, škof, mučenec      
 

 

POLZELA             8.00 
 

… za + PAVLIČEVE in TANJŠKOVE 
… na čast sv. Jožefu 
 

  11. 2. ČETRTEK  * Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov * Benedikt A.         
 

 
 

POLZELA                 17.00 

 

… za + Andreja (obl.) in Rozalijo KORBER 
… za + Marico CIZEJ roj. MEŠIČ in Stanka 
… za + Jožefa GOVEKA 
 

 

  12. 2. PETEK  * 1. dan češčenja SRT * Humbelina, redovnica * Feliks, opat 
 

 
 

POLZELA             8.00 
POLZELA                 17.00 

  

… za + po namenu 
… za + Marijo in Martina HRUŠOVAR 
… za + Elizabeto PENCELJ (osmina) 
 

 

  13. 2. SOBOTA  * 2. dan češčenja SRT * Jordan Saški, redovnik * Kristina 
 

 
 

POLZELA                 17.00 
  

… za + Alenko JEŽOVNIK – TAVČAR (obl.) 
… za + Minko in Ladka KOŠEC 
… za + Franca OŽIRJA 
 

 

  14. 2. NEDELJA  * 6. MED LETOM * Valentin (Zdravko), duhovnik, muč. 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu 
… za + Vinka, HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE, Danico KRAMERŠEK 
… za + Antona GOVEDIČA (30. dan) 
… za + Majdo MOŽINA (osmina) 
 

 
 

 
 

   



 

 

 RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE 
 

 

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 razdaljo, 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. 
 
 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 
 

 

V razporedu češčenja Svetega rešnjega 
telesa, ki obstaja po vseh škofijah, je 
naša župnija na vrsti 12. in 13. febru-
arja. S ponosom in veseljem lahko 
sprejmemo to zadolžitev. Biti pred 
Najsvetejšim je milost. To je najbolj 
modro in koristno porabljeni čas, saj 
ga posvečamo Bogu, čas druženja in 
pogovora z našim Odrešenikom. Od 
Jezusa lahko odidemo vedno notranje 
obogateni, pomirjeni, potolaženi, opo-
gumljeni, zlasti pa bolj posvečeni. Naj 
bodo minute ali ure preživete v cer-
kvi pred Najsvetejšim, v blagoslov nam 
samim in po nas našim bližnjim.  

 

 

 RAZPORED ČEŠČENJA SRT 
 

 

 PETEK, 12. februarja: 
 

   8.00               sv. maša … Mirko Škoflek 
 

maša–10.00 molitev … Podvin pri Polzeli 
10.00–11.00 molitev … Polzela – okolica 
11.00–12.00 molitev … Orova vas  
 

14.00–15.00 molitev … sodelavci Karitas 
15.00–16.00 molitev … ž. pastoralni svet 
16.00–17.00 molitev … Ločica ob Savinji 
 

17.00               sv. maša … Jožef Kovačec 
 

 SOBOTA, 13. februarja: 
 

   9.00–10.00 molitev … Založe 
10.00–11.00 molitev … Breg pri Polzeli 
11.00–12.00 molitev … zakonske skupine  
 

14.00–15.00 molitev … vsi – brevir  
15.00–16.00 molitev … vsi 
16.00–17.00 molitev … cerkveni ključarji  

z družinami 
 

17.00               sv. maša … Jožef Kovačec 
 
 

 

Sv. Avguštin: »Nemirno je naše srce, 
dokler ne počije v tebi.« 
 
 

 

Sv. Mati Terezija: »Ker se ne morem 
zanesti nase, se zanašam nanj, 24 ur 
na dan.«  
 
 

 INFORMATIVNI DAN 
 

 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev 
dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani 
vabita osmošolce in devetošolce na 
informativna dneva v petek, 12. feb-
ruarja, ob 9. in 15. uri in v soboto, 13. 
februarja, ob 9. uri. Zaradi epidemije 
bodo dogodki potekali preko spleta 
na naslovu vpis.stanislav.si. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Založe. 

 
 

 
 


