
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in  
jaz v njem, rodi obilo sadu,  
kajti brez mene  
ne morete ničesar storiti.  
Če ostanete v meni in  
moje besede ostanejo v vas,  
prosíte, kar koli hočete,  
in se vam bo zgodilo. 
 

 (Jn 15,5.7) 

 

Tesnejšega zedinjenja s Kristusom 
kristjani na tem svetu res ne moremo 

doživet, kot pri svetem obhajilu. 
Celotni Kristus z vso svojo Božjo in 

človeško naravo prihaja k nam. 
Njegova kri se preliva v našo kri. 

Njegovo telo se v eno spaja z našim 
telesom. Naša duša se 'pobožanstvuje'. 

Nismo več mi, ki živimo,  
sam Kristus živi v nas. 
Naš razum in svobodna 

 volja sta neokrnjena.  
Le v novo nadnaravno  

popolnost smo dozoreli.  
V nas so zacvetele klice  

večnega življenja.  
Že gledamo njegov sijaj. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostol Janez, ki nam spregovori v 
drugem berilu današnje nedelje, 
našo povezanost z Jezusom vidi v 
ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in 
mladike. Če se namreč v človeku 
naseli ljubezen, se obenem z njo 
naseli v njem Božje življenje, to pa 
je jamstvo, da ga pri Bogu čaka tudi 
večno življenje. Ta ljubezen človeka 
obenem nagiba, naj tudi sam ljubi ... 
Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, 
spoznava, da mu to velikokrat ne 
uspeva. Srce ga obsoja: premalo si 
ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, 
to obsodbo umika.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

2. 5.: Miha V. (1992), David F. (1999), 
3. 5.: 4. 5.: Matevž S. (2003), Luka B. 
(2008), Maj Z. (2014), Eva Z. (2014); 
5. 5.: Elina Barbara R. (1990), Jakob 
T. (2013); 6. 5.: Gašper P. (1995), 
Anže K. (2001), Rebeka T. (2006), 
Žiga R. (2007), Maruša R. (2007), Kaja 
C. (2012), Tine R. (2018), Nanineja 
B. (2018); 7. 5.: Jan C. (1995), Hana 
C. (1995), Maruša D. (2017); 8. 5.: 
Anja A. (1994), Matic D. (2004), Hanna 
T. (2005), Brina Marija S. P. (2011), 
Živa Marija S. P. (2011), Zala J. (2016), 
Ana H. (2016), Ajda P. (2016); 9. 5.: 
Marcel Č. (2009); 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

3. 5.: Marija Turnšek (2007), Franc 
Pančur (2009), Drago Čede (2012), 
Cvetka Marovt (2015), Anton Vašl 
(2015); 4. 5.: Cecilija Orešnik (1982), 
Avgust Kolenc (1984), Jožica Novak 
(1991), Olga Fonda (2000); 5. 5.: An-
gela Čede (1990), Leopold Tanšek 
(2005), Ivan Vajncerl (2015), Anica 
Pfeifer (2016), Ivan Pfeifer (2017); 
6. 5.: Angela Verček (1982), Katarina 
Petek (1987), Miha Bašič (1990), 
Karolina Topolšek (1997), Konrad 
Gradič (1998), Otto Georg Gross 
(2005), Jože Šumak (2005); 7. 5.: 
Ivanka Rovšnik (1980), Frančiška 
Vede (1984), Tomislav Knez (2009); 
8. 5.: Ana Kuhar (2005), Vincenc Za-
goričnik (2010); 9. 5.: Cecilija Svetko 
(1983), Alojzija Orlčnik (1993), Avgust 
Praznik (1999), Pavla Krajnc (2004), 
Ivan Tkalčec (2007), Franc Jelen (2008). 

 

 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. 



  

 
 
 

 

   2. 5. NEDELJA  * 5. VELIKONOČNA * Atanazij, škof, cerkveni učitelj 
 

1 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… za + Bruna ČEPLAKA 
… za + Marijo KOTNIK 
 

 

   3. 5. PONEDELJEK  * Filip in Jakob ml., apostola * Teodozij Kijevski 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Antona, Ivanko VAŠL, Hani TAVČAR 
… za + Ano RIBIČ 
 

 

   4. 5. TOREK * Florjan (Cvetko), mučenec * Ladislav Poljski, redovnik     
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + OCVIRKOVE in KORUNOVE 
 

 

   5. 5. SREDA  * Gotard, menih, škof * Angel, redovnik, mučenec * Katarina C. 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

   6. 5. ČETRTEK  * Dominik Savio, dijak * Marija, srednica vseh milosti 
 

1 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + starše KONŠEK 
 

 

   7. 5. PETEK  * Gizela, opatinja * Flavija Domitila, mučenka * Avguštin Roscelli 
 

1 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Mihaelo BELOGLAVC 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

   8. 5. SOBOTA  * Bonifacij IV., papež * Viktor (Zmago) Milanski, mučenec 
 

1 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Josipa ŠIMUNEC 
… za + Alojza VASLETA 
 

 

   9. 5. NEDELJA  * 6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Izaija, prerok 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Vincenca (obl.) in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Franca OŽIRJA 
 

 
 

 

Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je v sporočilu za javnost 
objavil podrobnosti o »molitvenem maratonu«, ki bo potekal v mesecu 
maju pod geslom »Vsa Cerkev je neprenehoma molila k Bogu« (Apd 12,5). 
Vsak dan bo eno izmed tridesetih svetišč z različnih koncev sveta 
pripravilo molitev rožnega venca, ki jo bo mogoče spremljati tudi preko 
različnih komunikacijskih sredstev. Na začetku, 1. maja, bo molitev vodil 
sveti oče v baziliki sv. Petra pred ikono Marije hitre pomoči. 
 



  

 

 POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ 
 

 

Navodila slovenskih škofov za ta teden: 
Duhovniki in verniki naj okrepijo mo-
litev za bolnike in konec epidemije. Pri 
verskih obredih v cerkvah Podravske, 
Savinjske, Zasavske, Posavske … regije 
se število oseb pri verskih obredih v 
zaprtih prostorih omeji na enega ude-
leženca oz. člana istega gospodinjstva 
(družine) na 30 kvadratnih metrov. 
Izvajanje obredov je dovoljeno le 
ob izpolnjevanju sledečih pogojev: 
Zagotavljati je potrebno minimalni 
možni stik med udeleženci. Obvezno 
je redno prezračevanje. Obvezna je 
uporaba zaščitnih mask v zaprtih 
prostorih. Obvezno je razkuževanje 
rok ob vstopu in izstopu iz prostora. 
Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno. 
Cerkveno ljudsko petje je dovoljeno. 
Zborsko petje je dovoljeno le, če pojejo 
osebe iz skupnega gospodinjstva. 
 

Verniki lahko prejemajo sv. obhajilo 
izven svete maše; duhovniki naj k 
obhajilu povabijo svoje vernike, ki 
se niso mogli udeležiti svete maše. 
Ob smiselnem upoštevanju določil je 
dovoljeno obhajanje zakramentov 
spovedi, krsta, poroke, bolniškega 
maziljenja in drugih bogoslužij. Ko 
se bo epidemiološka slika izboljšala, 
bodo škofije pripravile navodila za 
obhajanje prvih sv. obhajil in birm. 
 

V ponedeljek, 3. 5., ponovni začetek 
verouka po ustaljenem urniku. 
Pogoji pri verouku so enaki kot v 
šoli. Dodatna pojasnila glede 
izvajanja verske in pastoralne 
dejavnosti so na voljo na posebni 
spletni strani (https://katoliska-
cerkev.si/vprasanja-in-odgovori-ob-navodilih-
slovenskih-skofov-za-obhajanje-svetih-mas-v-
casu-epidemije-covid-192021). 
 

 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 

MAJ: Molimo, da bi tisti, ki 
so odgovorni za finance, sodelovali 
z vladami z namenom, da se uredi 
finančna sfera, državljane pa zaščiti 
pred njenimi nevarnostmi.  
 
 

 PRIPRAVA NA KRST OTROKA 
 

 

Starši in botri, ki nameravate v tem 
letu krstiti otroka, ste vabljeni, da se 
udeležijo e-priprave.  Tečaj bo preko 
ZOOM-a v dveh večerih: 6. maj 2021 
med 20. in 21.30 uro ter 13. maj med 
20. in 21.30 uro v dekaniji Gornji Grad. 
Prijava: https://dekanija-gornjigrad.si. 
 
 

 

Priprava staršev in botrov na krst 
otroka bo tudi v Domu sv. Jožef,  Celje, 
v torek, 4. maja od 16. do 19. ure – če 
bo vse po sreči »v živo«, sicer pa po 
ZOOM-u. Informacije www.jozef.si, 
tel. 0590 73 800. 
 
 

 MLADINSKI FESTIVAL 
 

 

Škofijski odbor za mladino Murska 
Sobota vabi na 1. Mladinski festival, ki 
bo tokrat na daljavo. Začetek 2. maja 
ob 17. uri, 3., 4., 5., 6. in 7. maja ob 20. 
uri, 8. maja pa vse od 16.30-21. ure. 
Za povezavo so na razpolago trije linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=qeLycj27nys 
https://www.youtube.com/watch?v=lnDj30h0kpc 
https://www.youtube.com/watch?v=JwRVtMp0y24. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Ločica. 
 
 

 

Hvaležni ljudje so kot rodovitna 
polja: kar so prejeli,  
vračajo desetkratno. 

(August von Kotzebue) 
 


