
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus vzel Petra,  
Jakoba in Janeza  
in jih same zase  
peljal na visoko goro.  
Vpričo njih se je spreménil.  
Njegova oblačila so  
postala bleščeča,  
nadvse bela,  
da jih tako ne more pobeliti  
noben belivec na svetu.« 
In iz oblaka  
se je zaslišal glas:  
»Ta je moj ljubljeni Sin,  
njega poslušajte!« 

 

  (Mr 9,2-3.7) 

 

Ako se hočemo prav postiti,  
se predvsem zdržujmo grehov.  

Kaj koristi, ko bi telesu  
odtegovali hrano,  

dušo pa polnili z grehi?  
Kaj koristi,  

ko bi bili  
bledi od posta,  
pa bi bili zeleni 
 od sovraštva in 
 nevoščljivosti? 

 

sv. Avguštin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš 
križu naproti. Tudi zate je to težko. 
In Oče ti nakloni trenutek slave, da 
bi te opogumil in vlil upanje tvojim 
prijateljem.  
 

Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi 
naše življenje je težko. Živeti kakor 
ti pomeni hoditi vsak dan proti Jeru-
zalemu, križu naproti. 
 

Jezus, podari tudi nam, od časa do 
časa, trenutke slave in upanja, da si 
opomoremo, kakšno pobudo, ki jo 
uspešno uresničimo, kakšnega pri-
jatelja, ki se nam približa, kakšno 
oviro, ki jo odstranimo, hvalevredno 
zmago nad kakšno našo slabostjo … 
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Jezus, ne bomo postavili šotora, 
da bi ostali tam, v trenutku slave. 
Pogumnega srca se bomo vrnili v 
dolino, na cesto proti Jeruzalemu, 
da bomo postali doživetje na gori 
Tabor, da bomo trenutki slave in 
upanja za tiste, ki živijo v naši bližini, 
za tiste, ki hodijo z nami. 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

1. 3.: Vesna V. (1990), Lavra S. (2009); 
3. 3.: Matej G. (1991); 4. 3.: Tristan R. 
(2001); 5. 3.: Jakob P. (2017), Dominik 
S. (2017); 7. 3.: Anže G. (1999), Špela 
U. (1999), Karin M. (1999), Alina S. 
(2004), Žan P. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

29. 2.: Rajmund Petek (2012); 1. 3.: Mirko 
Cajnko (2000), Andrej Esih (2016); 2. 3.: 
Ivan Čede (1998), Marija Jona (2007), 
Jože Korže (2012), Dragica Turkuš (2015), 
Marija Dušič (2020); 3. 3.: Štefanija Weiss 
(1982), Ana Jelen (1983), Marija Rojnik 
(1987), Agata Razgoršek (1990), Antonija 
Ferjan (1993), Franc Uratnik (1993), 
Ernest Jelen (1999), Neža Mačkovšek 
(1999), Anton Zupanc (2006), Teodor 
Tanšek (2014); 4. 3.: Fanika Zagoričnik 
(1988), Friderik Novak (1992), Frančiška 
Završnik (1992), Marjeta Skok (1996), 
Antonija Jazbec (2001), Zvonko Turnšek 
(2009), Marko Palir (2013); 5. 3.: Jožefa 
Obermajer (1983), Stanislav Hrovat 
(1985), Ana Lapuh (2002), Alojz Najvirt 
(2013), Peter Hrastnik (2017), Franc 
Žagar (2020); 6. 3.: Alojzija Rednak 
(1983), Vesna Veler (1990), Franc Ram-
pre (1995), Srečko Tkalčec (1997); 7. 3.: 
Justina Bukovec (1994), Ana Drolc (2004), 
Terezija Fajdiga (2009). 

 

 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. 



 

 

 
 
 

 

 28. 2. NEDELJA  * 2. POSTNA * Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež 
 

 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

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

 

  1. 3.  PONEDELJEK  * Albin (Zorko), škof * Evdozija, mučenka          
       

POLZELA                 18.00 
 

… za + Marijo RIZMAL 
 

  2. 3.  TOREK  * Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja * Angela od Križa, r.u.        
 

 

POLZELA                 18.00 
 
 

… za + Marijo KOTNIK 
 

  3. 3. SREDA  * Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij, mučenca * Anzelm F.  
 

 

POLZELA             7.30 
POLZELA             8.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Ano RIBIČ 
… na čast sv. Jožefu 
 

  4. 3. ČETRTEK  * Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež  
 

1 
 

POLZELA                 18.00 

 

… za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIK 
… za + Antona ŠALAMONA in sorodnike 
 

 

  5. 3. PETEK  * Hadrijan (Jadran), mučenec * Olivija (Livija), mučenka 
 

1 

 

 

POLZELA                 17.30 
POLZELA                 18.00 

  

… pobožnost križevega pota 
… za + Marijo in Georga GROSS 
… za + Marijo in Albina TERČAK 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

  6. 3. SOBOTA  * Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica * Marcijan, muč. 
 

1 

 

 

POLZELA                 18.00 
  

… za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK 
… za + Antona in Pavlo BAŠIČ ter Kristino NOVAK 
… za + Betko (obl.) in Cirila PIŽORN 
 

 

  7. 3. NEDELJA  * 3. POSTNA * Perpetua in Filicita, mučenki 
 

1 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA 
… za + Avgusta KRKLECA ter Antona in Katarino AVTIČ 
… za + Fridota in Vero KOLAR 
 

Odpuščanje priča, da živi v svetu ljubezen, ki je močnejša od greha.  
Razen tega je odpuščanje prvi pogoj sprave, ne le v odnosih Boga do človeka,  

temveč tudi v odnosih med ljudmi. 
 

(sv. Janez Pavel II.) 



  

 

 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 mašo ni dovoljeno prepevanje. 
* 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. 
 
 

 KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU 
 

 

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

 PRVI TEDEN V MARCU 
 
 

4. marec: prvi četrtek, molitvena ura 
za duhovne poklice, nove duhovnike;  
5. marec: prvi petek, križev pot, izro-
čitev Srcu Jezusovemu, blagoslov;  
6. marec: prva sobota, pobožnost v 
čast Materi božji, litanije, posvetitev; 
7. marec: 3. postna nedelja. 
 
 

 SESTANEK ŽGS in KLJUČARJEV 
 

 

V torek, 2.3.2021, ob 19. uri, v 
veroučni učilnici. 

  

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 

MAREC: Apostolat molitve 
od vsega začetka, danes pa 

kot Papeževa svetovna mreža mo-
litve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih 
predlaga Sveti oče, ohranja in širi 
pobožnost Srca Jezusovega. Namen v 
marcu je za evangelizacijo: … da bi z 
bolj poglobljenim doživljanjem 
zakramenta sprave okusili nes-
končno Božje usmiljenje. 
 
 

 SV. JOŽEF 
 

 

Stopamo v mesec z godom sv. Jožefa. 
Letos bo ta praznik obhajan posebej 
slovesno,  saj je leto 2021 posvečeno 
temu velikemu možu. Sv. Jožef je »kot 
oče v sprejemanju«, ker »sprejme 
Marijo brez predhodnih pogojev«. Ta 
gesta je pomembna še posebej danes 
– pravi Frančišek – »v tem svetu, v 
katerem je očitno psihološko, 
verbalno in fizično nasilje nad 
žensko«. Toda Marijin ženin je tudi 
tisti, ki v zaupanju v Gospoda v svojem 
življenju sprejme tudi dogodke, ki jih 
ne razume; razpravljanje pusti ob 
strani in se pomiri s svojo zgodovino. 
Jožefovo duhovno življenje »ni pot, ki 
pojasnjuje, ampak pot, ki sprejema«. 
Sv. Jožef, najsrčnejši, izprosi nam moči 
za sprejemanje Božje volje! Priprošnje 
sv. Jožefa želim posebno vsem, ki 
godujete ob sv. Jožefu! 
 
 

 VEČERNE MAŠE 
 

 

Sprememba ure za začetek večernih 
maš: ob 18. uri. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Breg. 


