
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Resnično, resnično, povem vam:  
»Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane sámo;  
če pa umre, obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje,  
ga bo izgúbil; kdor pa sovraži  
svoje življenje na tem svetu,  
ga bo ohranil za večno življenje.  
Če kdo hoče meni služiti,  
naj hodi za menoj, in kjer sem 
jaz, tam bo tudi moj služabnik.  
Če kdo meni služi,  
ga bo počástil Oče. 

 

(Jn 12,24-26) 

 

Radi bi bili pšenično zrno, zaorano v 
zemljo, če bi mogli roditi stoteren sad,  

ne da bi morali zato umreti. 
Tako pa nas tvoje besede plašijo, 

ker smo navezani na ta svet  
in na njegove mamljivosti.  
Ti pa ne nehaš oznanjati,  

da je le v smrti življenje.  
Bodi zahvaljen, Gospod, za  

rezmejno potrpežljivost.  
V našem postu je  
delček umiranja,  

ko se umaknemo vase  
in te prosimo odpuščanja.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misel na telesno smrt nam kljub veri 
v Vstalega pogosto dela sive lase. 
Manj pa nas skrbi druga smrt, ki je 
v Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo 
mislečega človeka težja – duhovna 
smrt. Tej bi lahko rekli sebičnost, 
zaverovanost vase, življenjski ma-
terializem, prizadevanje, da bi imeli 
čim več. Jezus v evangeliju pravi: 
»Kdor ima rad svoje življenje (torej 
hoče čim več iztisniti iz njega), ga 
bo izgubil, kdor pa sovraži svoje 
življenje na tem svetu (to je: se ne 
oklepa stvari, ki ga oddaljujejo od 
Boga), ga bo ohranil za večno živ-
ljenje.« … »Treba je umirati samemu 
sebi, vsak dan sprejeti svoj križ, v 
sočloveku gledati ljubljenega brata 
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in sestro, ne vračati hudega s hudim, 
delati za mir …«          
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

22. 3.: Anamarija T. (1992), Anže H. 
(1992), Anja D. (1992), Jan S. (1998), 
Januš V. (1998), Urh T. (2009); 23. 3.: 
Aleš G. (1997), Aljaž V. (1997), Miha 
L. (2003), Veronika M. (2003), Tjan P. 
(2008), Lea S. (2008); 24. 3.: Boštjan B. 
(1991), Edi Ž. (1996), Sara R. (1996), 
Natja K. (2002), Mia H. (2013); 25. 3.: 
Domen S.J. (2001), Žan M. (2007), Sara 
T. (2007), Iris E. (2012); 26. 3.: Anja D. 
(1994), Urban P. (2000), Špela V. 
(2000), Urška K. (2000), Minea G.Š. 
(2006), Tristan Ž. (2017), Patrik Č. 
(2017), Svit K. (2017); 27. 3.: David S. 
(1999), Timon P. (2005); 28. 3.: 
Maximilijan Lenart S. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

22. 3.: Ivan Vasle (1984), Ana Azinić 
(1985), Jakob Udrih (1988), Rozalija 
Pavlič (1990), Štefanija Breznikar (1993); 
Neža Vrečko (2001), Martin Hrušovar 
(2008), Marija Ocvirk (2012); 23. 3.: 
Marija Orešnik (1990), Albert Predov-
nik (1992), Boris Tomšič (2002), Martina 
Tavčer (2006), Stanislav Grobelšek 
(2013), Marjan Janžovnik (2014), Ivan 
Krajnc (2015); 24. 3.: Frančiška Ku-
govnik (2004), Ana Jelovšek (2006); 
25. 3.: Hilda Pečnik (2000); 26. 3.: Ana 
Uratnik (1986), Edvard Lah (1992), 
Vincenc Jeršič (2004), Anton Ribar 
(2011), Erna Smole (2015); 27. 3.: 
Ana Pavletič (1981), Marija Cajhen 
(1983), Marija Kukenberg (1987), Pavel 
Hren (1990), Elfrida Plahuta (1992), 
Marija Poteko (1996), Ana Svetko 
(2001), Vinko Strah (2012); 28. 3.: 
Konrad Turnšek (1983), Lucija Arh 
(1996), Ivan Čremošnik (2005), Ana 
Hren (2010), Rudolf Korber (2013). 

 

 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; občasno 15.00. 
delavniki: (razen srede) april-septem. 
19.00; marec, oktober 18.00; novemb. 
-februar 17.00; ob sredah 08.00. 
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol 
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1. 
petek pred mašo; 1. soboto po maši. 
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: ali je kdo od 
uradnih oseb prisoten preverite 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. 3. NEDELJA  * 5. POSTNA - TIHA  *  Serapion, škof, mučenec  
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu  
… za + Mihaelo BELOGLAVC (30. dan) 
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Mihaela in Kristino SATLER (obl.) 
… v zahvalo in za blagoslov 
 

 

 22. 3. PONEDELJEK  * Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriaeh 
       

POLZELA                 18.00 
 

… za + Martina in Marijo HRUŠOVAR 
 

 23. 3. TOREK  * Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof * Jožef Oriol, duhovnik        
 

 

POLZELA                 18.00 
 
 

… za + Ljudmilo (obl.) in Ladka KOLENC 
… za + Staneta GROBELŠKA (obl.) 
 

 24. 3. SREDA  * Katarina Švedska, redovnica * Dionizij Palestinski, mučenec 
 

 

POLZELA             7.30 
POLZELA             8.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… na čast sv. Jožefu 

 

 25. 3. ČETRTEK  * GOSPODOVO OZNANJENJE * Prokop Češki, opat  

 
 

POLZELA                 18.00 

 

… za + Štefana, Ivanko in vse ČEDETOVE iz Šmartnega 
… za + Marjana JANŽOVNIKA (obl.), očeta Jožeta POLAKA, 
            mamo Justino POTOČNIK 
 

 

 26. 3. PETEK  * Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec * Ludgar, škof 
 
 

 

 

POLZELA                 17.30 
POLZELA                 18.00 

  

… pobožnost križevega pota 
… za + starše UDRIH in ULAGA 
… za + Davida VELEPIČA 
… za + Slavka in Silvo HOFMAN in vse pok. iz družin 
            HOFMAN in KOTNIK 
 

 

 27. 3. SOBOTA  * Peregrin, redovnik * Gelazij, škof * Frančišek Faa 
 
 

 

 

POLZELA                 18.00 
  

… za + Boštjana CAJHEN, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
… za 2 + Jožefa ŠTORMAN in Ivana DROFENIK 
 

 

 28. 3. NEDELJA  * CVETNA NEDELJA  * Proterij, škof * Milada, devica 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Frančiško IGRIŠNIK (obl.), Franca, Ivana, Stanislava 
… na čast Svetemu Duhu 
 

 

Križev pot bo ta teden v 
župnijski cerkvi v sredo 
ob 7.30 in v petek ob 
17.30. Molimo Kristusa, 
ki nas je s križem odrešil!  



  

 

 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 svetih mašah. 
 
 

 BUTARICE 
 

 

Župnijska karitas Polzela sporoča, 
da bomo tudi letos ponudili rože iz 
papirja in butarice za praznovanje 
Cvetne nedelje. Možnost nabave v 
nedeljo 21. in 28. marca pred cerkvijo 
pred vsako mašo in še v prostorih 
Karitas v četrtek 25. marca od 16h do 
18h. Pred cerkvijo bodo na razpolago 
tudi oljčne vejice (prispevek za slednje 
bo namenjen dobavitelju, salezijanski 
skupnosti v Celju). 
 
 

 ČISTILNA AKCIJA 
 

 

V sredo, 24. marca od 9. ure naprej 
bo spomladanska akcija urejanja in 
čiščenja okolice župnijske cerkve.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Breg. 

 

 

 16. RADIJSKI MISIJON 
 

 

Od 21. do 27. marca 2021 bo misijon 
na Radiu Ognjišče: "Bili so skupaj". S 
svojimi razmišljanji v dnevnih govorih 
(ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij 
Bizjak, Tone Gnidovec, sestra Marina 
Štremfelj, Gabriel Kavčič, sestra Anja 
Kastelic, Ervin Mozetič in pater Igor 
Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici 
in pogovorih bodo sodelovali še drugi 
duhovniki, redovniki, redovnice, laiki. 
Vsak dan bosta misijonska govora ob 
10.15 in 17.00. Ponovitev bo med 22. 
in 24. uro. Posnetki v radijskem arhivu 
na spletni strani Radia Ognjišče. Vsak 
večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v 
katerem boste lahko sodelovali vsi. 
 
 

 TEDEN IN LETO DRUŽINE 
 

 

Na praznik sv. Jožefa, 19. 
marca, smo začeli teden 
družine. Prav na ta dan se 
je z razglasitvijo papeža 
Frančiška začelo tudi Leto 

družine – Amoris Laetitiae, ki se bo 
zaključilo s svetovnim srečanjem 
družin v Rimu junija 2022. Papežu 
Frančišku gre očitno za veliko več 
kot le za izbiro neke pastoralne teme: 
želi premakniti Cerkev. Frančišek ne 
verjame toliko v prenovo cerkvenih 
struktur, čeprav se loti tudi teh. Go-
reče verjame, da je prenova Cerkve in 
družbe mogoča, če se vse cerkvene 
strukture usmerijo v skrb za družino. 
Ima izjemno vero v moč družine. To 
je zanj tista Arhimedova oporna točka, 
s katero je mogoče premakniti ne le 
Cerkev, temveč celoten svet. Naš delež 
odgovornosti za uspeh prizadevanj 
je v goreči molitveni podpori. 


