
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 
Ko pa so Janeza  
zaprli v ječo,  
je šel Jezus v Galilejo. 
Oznanjal je Božji evangelij  
in govóril:  
»Čas se je dopólnil  
in Božje kraljestvo  
se je približalo.  
Spreobrnite se  
in vérujte evangeliju!« 
 

  (Mr 1,14-15) 

 

 

Športniki, igralci, dobri učitelji 
vložijo veliko svojega časa in moči,  

da se pripravijo na nastop ….  
Kristus je pred začetkom poslanstva 
šel v puščavo, da bi se nanj pripravil.  

Post je čas, ko si vsi, ki hočemo resno 
hoditi za Kristusom, prizadevamo za  

prenovitev življenja.  
Lahko bi rekli,  

da gremo skupaj 
 s Kristusom  

v puščavo.  
Toda če se ta  

Prenova ne dotakne  
našega srca,  

je samo prišitje  
nove zaplate  

na staro obleko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V postnem času naj bi obnovili milost 
krsta, ki je v nas morda zakrnela. Ka-
ko naj to storimo? Evangelij nam 
postavlja pred oči Božjega Sina. Po 
krstu v Jordanu se je za štirideset 
dni umaknil v puščavo. Z molitvijo 
in postom se je pripravljal na nastop 
svojega poslanstva: oznanjati blago-
vest odrešenja. Te njegove »duhovne 
vaje« so Cerkev spodbudile, da je v 
bogoslužno leto uvedla štirideset-
dnevni postni čas. V njem naj bi se 
verniki z večjo vnemo posvečali mo-
litvi in delom ljubezni do bližnjega 
ter tako napolnili »baterije« svojega 
srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne 
izkušnje vemo, da se včasih iskreno 
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trudimo, da bi bili dobri kristjani z 
vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, 
pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor 
nima srca odprtega za Božjo milost, 
se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, 
tudi drugim ne more ničesar dati. 
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

21. 2.: Nina K. (1993); 22. 2.: Marina B. 
(1992), Neja T. (2004), Tim K.J. (2004); 
23. 2.: Aleksander V. (1992); 24. 2.: 
Renata R. (1991), Žan K. (1991), Jaka V. 
(2008), Nik S. (2008), David O. (2008), 
Zala P. (2008); 25. 2.: Anja E. (1996), 
Katja G. (1996), Klara T. (1997), Kristjan 
J. (2007); 26. 2.: Andrej O. (1995), Davor 
O. (2006); 27. 2.: Izza V. (2000). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

21. 2.: Marija Šturbej (2004), Amalija 
Ljubica Pavlinc (2017); 22. 2.: Tatjana 
Lorger (1982), Anton Sever (1986), 
Leopold Špacapan (1991), Stane Kalčič 
(1994), Tomaž Školnik (1994), Franc 
Svetko (1999), Božidar Kotnik (2000), 
Angela Rojnik (2018); 23. 2.: Marija 
Stavbej (1981), Alojz Rednak (1995), 
Ervin Jelen (1996), Marija Makovic 
(2005), Angela Cizej (2018); 24. 2.: 
Rudolf Leskovšek (1981), Jožef Avžner 
(1993), Drago Skurnšek (1994), Ivan 
Krašovic (2003), Terezija Pečnik (2005), 
Silva Turnšek (2013); 25. 2.: Marija 
Kočevar (1993), Bojan Rihter (2010); 
26. 2.: Alojz Riga (1989), Maja Možina 
(2006); 27. 2.: Rozalija Švajger (1984), 
Elizabeta Slapernik (1985), Edvard 
Krajnc (1993), Jakob Rado Trobina 
(2005), Franc Cukjati (2016), Matija 
Turnšek (2017); 28. 2.: Helena Vrabič 
(1988), Vinko Ocepek (1996), Marija 
Grobelšek (1998), Albert Čater (2001), 
Ljudmila Lah (2002), Ivan Kuder (2007), 
Jožef Zbičajnik (2009), Sergej Palir (2020). 

 

 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. 



 
 

  

 
 
 

 

 21. 2. NEDELJA  * 1. POSTNA * Peter Damiani, škof * Irena R. (Mira) 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu  
… za + starše VONČINA, Franca in Marijo  
… za + Elizabeto PENCELJ (30. dan) 
 

 

  22. 2. PONEDELJEK  * Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska, spok.          
       

POLZELA                 17.00 
 

… v zahvalo 
 

  23. 2. TOREK  * Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini, red. ustanoviteljica      
 

 

POLZELA                 17.00 
 
 

… za + Angelo CIZEJ, starše Ivana in Angelo CIZEJ 
… za + Silvo in Konrada TURNŠEK 
 

  24. 2. SREDA  * Matija, apostol * Konstancij, redovnik * Modest Trierski, škof  
 

 

POLZELA             7.30 
POLZELA             8.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… na čast sv. Jožefu 
 

  25. 2. ČETRTEK  * Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh  
 

 
 

POLZELA                 17.00 

 

… za + Marka DELAKORDA 
… za + Lucijo STARC 
 

 

  26. 2. PETEK  * Aleksander (Branko), škof * Porfirij, puščavnik, škof 
 

 
 

POLZELA                 16.30 
POLZELA                 17.00 

  

… pobožnost križevega pota 
… za + Stanislava ROMIHA in starše 
… za + Majo MOŽINA (obl.) 
 

 

  27. 2. SOBOTA  * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij, redovnika 
 

KVATRE 
 

POLZELA                 17.00 
  

… za + Radota TROBINA in sorodnike 
… za + Ivana KUDER (obl.) 
 

 

  28. 2. NEDELJA  * 2. POSTNA * Peter Damiani, škof * Irena R. (Mira) 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu 
… za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.) 
… za + Sergeja PALIR (obl.) 
… za + starše PALIR 
 

Si se danes zjutraj pogledal v ogledalo? Kakšen je bil tvoj obraz: svež, 
brezvoljen, neprijeten? Ne pozabljaj, da je tvoj obraz v resnici namenjen 
drugim, saj ga morajo gledati. Najboljša nega obraza niso različne lepotne 
kreme in ličila. Neguj svoj obraz predvsem iz svoje notranjosti.  
Svoje oči napolni z lučjo in dobrim razpoloženjem. Svoja usta sprosti v 
nasmeh. Podari svojemu obrazu prijazne poteze. Toda to boš zmogel le 
tako, da boš napravil malo globljo čistko – v svojem srcu. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 



 

 

 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 to-
rek od 9. do 11. ure za srečanje z eno 
osebo ali eno družino. Stvari je mogoče 
urediti tudi po vsaki maši. 
 
 

 KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU 
 

 

Križev pot bo vsako sredo ob 7.30 in 
vsak petek pol ure pred mašo. Če se 
ne boste mogli udeležiti te pobožnosti 
v cerkvi, si molitev organizirajte doma 
v krogu družine ali najbližjih!  
 
 

 VEROUK 
 

 

Verouk se še naprej izvaja na daljavo. 
 
 

 

Zaupaj v Gospoda  
in korakaj naravnost naprej.  
Bodi kot ptiček, ki čuti,  
kako se trese veja, na kateri sedi,  
pa vendar poje naprej,  
ker ve, da ima krila.       (sv. Janez Bosko) 

 

 

 E-ROMANJE NA BREZJE 
 

 

Karitas in Romarsko središče Brezje v 
postni spodbudi '40 dni brez alkohola' 
vabita v petek, 26. februarja, ob 18.00 
na e-romanje na Brezje. Dogodek bo 
namenjen vsem, ki v sebi prepoznava-
jo zasvojenost z alkoholom, njihovim 
bližnjim in vsem, ki kakorkoli trpijo 
zaradi alkohola. Povabljeni tudi vsi, 
ki ste se vključili v spodbudo '40 dni 
brez alkohola' v postnem času. Mašo 
bo imel ljubljanski nadškof metropolit 
msgr. Stanislav Zore. Po maši bomo 
lahko prisluhnili pričevanjem zdrav-
ljenih alkoholikov. Maša bo prenašana 
na https://youtu.be/EEhBMERUuZM. 
Fizična prisotnost pri maši v svetišču 
Marije pomagaj ni mogoča. 
 
 

 RAZMISLEK V POSTNEM ČASU 
 

 

Danes zelo cenimo svobodo, svobodo 
odločanja, svobodo izbire, osebno svo-
bodo. Morda bolj kot v preteklosti. To 
je dobro, saj se tudi v Cerkvi učimo, 
da je Bog dal človeku svobodno voljo, 
torej svobodo! Je pa svoboda zaplete-
na stvar. Če človek nepremišljeno 
sledi želji po tem, da »dela, kar hoče«, 
v današnjem času zelo hitro izgubi 
svojo svobodo. Takih je danes zelo 
veliko; takih, ki počnejo to, kar vidijo 
pri drugih, ki kupujejo, kar jim uka-
zujejo reklame …, ki torej ne mislijo 
več s svojo glavo, ampak se prepuščajo 
toku časa. Si ti, ki ti svoboda toliko 
pomeni, želiš biti tako bitje, ki kar 
brez svoje svobodne volje počne to, 
kar od nje(ga) hočejo drugi? Ne ver-
jamem! Verjamem, da hočeš biti zares 
svoboden/-a. 
 
 

 

Za svobodo, Gospod, si me ustvaril! 

 
 


