
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Skupaj sta tekla,  
vendar je drugi učenec Petra  
prehítel in prvi prišel h grobu. 
Sklônil se je in videl povôje,  
ki so ležali tam, vendar ni vstopil.  
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, 
ki je šel za njim, in stopil v grob.  
Videl je povôje, ki so ležali tam, 
in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,  
a ne ob povôjih, temveč 
posebej zvit na drugem mestu.  
Tedaj je vstopil tudi oni drugi 
učenec, ki je prvi prišel h grobu;  
in videl je in veroval. 

 

(Jn 20,4-8) 

 

Ne moremo obhajati velike noči in 
velikonočnega časa, če ne umremo 

tistemu delu samega sebe,  
kjer smo preveč živi:  

svoji nečimrnosti,  
svojim bojaznim,  

svoji žalosti,  
svoji sebičnosti,  

in ako ne vstanemo v  
tistemu delu samega sebe,  

kjer smo preveč mrtvi:  
v veri, upanju, odpuščanju,  

v ljubezni, v veselju … 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristus je vstal! Nepopisno je naše 
veselje zaradi velike odrešitve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gospod, naj svetloba tvojega 
vstajenja ožarja naše dneve,  
premagaj strah v globini naše zavesti.  
Naj utihnejo naše žalostne popevke, 
naj umolkne krik obupa.  
Naj žarki velikonočne zarje  
zasijejo v naših očeh  
in odsevajo na naših obrazih.  
Naj tvoja radost osvoji naša srca.  
Gospod, daj nam zmagovito upanje. 
Premagaj naše zakrknjeno srce,  
razbij naše plahe misli,  
preženi našo grešno žalost.  
Odpusti nam grehe proti veselju 
in upanju. (F. Rode, Zakladnica molitve) 
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  VERA – MERILO MODROSTI  
 

 

Vera je temelj, ki daje podlago, je luč, 
ki usmerja, in vrata, skozi katera 
vstopamo v spoznanje vseh nad-
naravnih razodetij v času našega 
potovanja Bogu naproti. Vera je tudi 
merilo modrosti, ki nam je dana od 
Boga.                              (sv. Bonaventura) 
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

4. 4.: Ana-Marija P. (1999); 5. 4.: 
Aleksandra Š. (1992), Suzana J. (1992); 
6. 4.: Tadej R. (1991), Janik M. (2003), 
Tim Z. (2008); 7. 4.: Jernej D. (1991); 
8. 4.: … 9. 4.: … 10. 4.: Ana L. (2005), 
Nejc S.M. (2005), Amadej V. (2011), 
Maj U. (2011), Lan K. (2016), Iris K. 
(2016), Karin K. (2016); 11. 4.: 
Danijel R. (1993); Nejc Ž. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

4. 4.: Franc Bizjak (1980), Marija 
Senegačnik (1982), Milan Šuler 
(1987), Zdravko Slatinšek (1989), 
Neža Pestivšek (1998), Vladimir 
Svetko (1998), Ivan Jelen (2007), 
Albin Herodež (2013); 5. 4.: Jožef 
Razbornik (1985), Apolonija Terglav 
(2004), Jožefa Medenjak (2006); 6. 
4.: Izidor Kuhar (1986), Karel 
Štiglic (1995); 7. 4.: Anton Kolar 
(1992), Janez Kapun (1993), Franc 
Dobovičnik (1998), Elica Mrak 
(2001), Ljudmila Slatinšek (2011); 
8. 4.: Marija Nekrep (1999), Štefa-
nija Ivana Turnšek (2009); 9. 4.: 
Slavko Trefalt (2001); 10. 4.: Pavla 
Plavc (1984), Filip Svet (1991), 
Franc Šuster (2001); 11. 4.: Marija 
Pušnik (1984), Marjeta Gaberšek 
(1992), Ana Škoberne (2015). 

 

 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: 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. 



  

 
 
 

 

  4. 4. NEDELJA  * VELIKA NOČ  * Izidor Seviljski, škof, cerkveni uč. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
 

 

… za + v družini VOŠNJAK, PEČOVNIK 
… za + Zlatka KRONOVŠKA, vse iz družin KRONOVŠEK, SVET 
… za + škofa Jožefa SMEJA 
… za + Vita in BIBIČEVE 
 

 

  5. 4. PONEDELJEK * V VELIKONOČNI OSMINI * Vincencij Ferrer, duh. 
       

19.00 
 

… za + Franca OŽIRJA 
 

 

  6. 4. TOREK * V VELIKONOČNI OSMINI * Irenej iz Srema, škof, mučenec       
 

      

19.00 
 
 

… za + Izidorja KUHARJA (obl.) in Albina 
 

 

  7. 4. SREDA  * V VELIKONOČNI OSMINI * Janez Krstnik de la Salle, duh. 
 

      

19.00 
 

… na čast sv. Jožefu 
 

  8. 4. ČETRTEK  * V VELIKONOČNI OSMINI * Maksim in Timotej, muč. 
 

      

19.00 

 

… za + Mihaelo BELOGLAVC 
… za + Ivico KRAŠOVIC 
 

 

  9. 4. PETEK  * V VELIKONOČNI OSMINI * Maksim Aleksandrijski, škof 
 
 

 

      

19.00 
  

… za + Kristino TURNŠEK 
 

 

10. 4. SOBOTA  * V VELIKONOČNI OSMINI * Domnij (Domen), škof, muč. 
 
 

 

      

19.00 
  

… za + Ivana JELENA (obl.) 
… za + Alojza VASLETA 
 

 

11. 4. NEDELJA  * 2. VELIKONOČNA * BELA * BOŽJEGA USMILJENJA 
 
 

 

      

10.00 
 

… za + Vinka ml. VIDMAJERJA (obl.) 
… za + Mihaelo BELOGLAVC 
… za + starše HRIBERNIK, sestre in Marijo 
 

* Maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov). 
Po oznanjenih mašnih namenih bo dhp. Jožef maševal večinoma pri bratih 
frančiškanih. Prenose ob navedenih terminih lahko spremljate na: 
https://www.youtube. com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/liv 

 



  

 

 RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE 
 

 

Vlada Republike Slovenije je sporočila, 
da so od Velikega četrtka, 1. aprila, do 
bele nedelje, 11. aprila, odpovedana 
vsa javna bogoslužja. Napovedan je 
nov odlok s področja uresničevanja 
verske svobode, po katerem bodo 
zaprti vsi verski objekti. Zaradi tega 
bodo onemogočena izvajanja javnih 
verskih obredov z navzočnostjo ver-
nikov. Dovoljena bo le individualna 
verska duhovna oskrba ljudi v stiski. 
 

Škofje pa v izrednem pismu za Veliko 
noč 2021 tudi zapišejo: »… Skozi vse 
leto smo upali, da se bodo razmere 
izboljšale, pa se do zdaj to ni posrečilo. 
Uresničuje se Salomonov pregovor, ki 
pravi: 'Pričakovanje, ki se oddaljuje, 
stiska srce, upanje, ki prihaja, je drevo 
življenja' (Prg 13,12). Tudi vsem, ki 
se vam ob misli na epidemijo zdi, da 
se vaše pričakovanje oddaljuje, kliče-
mo s piscem Pisma Hebrejcem: 'Zato 
vzravnajte onemogle roke in klecava 
kolena ter napravite za svoje noge 
ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo 
izvinilo, marveč bo ozdravelo!' (Heb 
12,12-13) ... 
 

… Tako kot ostalo javno in družbeno 
življenje se obračajo navznoter tudi 
verski obredi in slovesnosti. Vabimo 
in spodbujamo vas, da vse obrede in 
slovesnosti, ki so izvedljive v krogu 
družin in gospodinjstev, pripravite 
s preprostim srcem v krogu svojih 
domačih. 
 

Zaupamo stroki in oblastem ter se jim 
zahvaljujemo za nadčloveške napore, 
ki jih vlagajo v omejevanje in prepre-
čitev širjenja epidemije. Velikonočni 
čas pa je s slavjem vstajenja našega 

Gospoda še večji vir trdnega upanja 
in prepričanja v zmago velikonočnega 
Jagnjeta, v zmago dobrote in ljubezni: 
'To sem vam povedal, da bi v meni 
imeli mir. Na svetu boste imeli stisko; 
a zaupajte, jaz sem svet premagal!' 
(Jn 16,33). Kakor zvečer tistega dne, 
prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi 
letos vstopi v vaše hiše in domove in 
vam prinese velikonočni pozdrav: 
'Mir vam bodi!' (Jn 20,19-20). 
 

V skladu z vladnim odlokom škofje 
podajamo naslednja navodila: Svete 
maše z udeležbo ljudstva so do nadalj-
njega odpovedane. Cerkve ostanejo 
odprte za osebno molitev vernikov, 
individualni prejem svetega obhajila 
in zakrament sv. spovedi. Duhovniki 
naj vernikom omogočijo dostop do 
blagoslovljene vode za domačo rabo. 
Župnijska pisarna je lahko odprta za 
srečanje z eno osebo samo za nujne 
in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče 
urediti na daljavo. Verniki naj sprem-
ljajo neposredne prenose svetih maš 
in prazničnih bogoslužij po televiziji, 
radiu ali spletu iz krajevne stolnice. 
Spored prenosov je na voljo na spletni 
strani Katoliške cerkve. Določamo, da 
duhovniki zvonijo ob običajnih urah 
tako med tednom kot ob nedeljah in 
praznikih. Na Veliko noč naj zvonijo 
ob 8. uri in s tem vernike povabijo k 
velikonočnemu zajtrku. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela I. 
 
 

 

Gospod, daj mi spoznanje,  
da je vse to naše življenje na zemlji 

vedno novo vstajenje,  
vedno novo začenjanje. 

 (Romano Guardini) 


