
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Okrog njega je sedela  
množica in so mu rekli:  
»Glej, tvoja mati, tvoji bratje 
in tvoje sestre so zunaj 
in te želijo.«  
Odgovóril jim je:  
»Kdo je moja mati  
in kdo so moji bratje?«  
In ozrl se je po tistih, ki so 
sedeli okrog njega, in rekel:  
»Glejte, to so moja mati  
in moji bratje!  
Kdor namreč izpolnjuje  
Božjo voljo, ta je moj brat, 
sestra in mati.« 
 

 (Mr 3,32-35) 
 

 

Jezus, slediti tebi je včasih težko,  
ker je marsikaj, kar učiš in izpričuješ, 
v izziv običajnemu izkustvu in mišljenju. 

Vendar slediti tebi pomeni 
osvoboditev od ustaljenih,  

drž, ki pogosto zaničujejo  
Boga in človeka.  

Jezus, daj mi pogum,  
da bom živel kot tvoj brat  

in kot tvoja mati,  
v izpolnjevanju Božje volje. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Človek sebi in drugim pripravlja 
najhujšo nesrečo, če dar svobode 
zlorablja, uporablja neodgovorno. 
Sam pri sebi in tudi pri drugih, po-
sebno pri tistih, ki ne odločajo le o 
sebi, ampak tudi o drugih, pogosto 
zasledimo neko lahkomiselnost in 
brezskrbnost, v kateri se malo ali 
nič ne oziramo na posledice svoje 
odločitve. Velikokrat je vse podre-
jeno kapitalu ali drugim interesom. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je 
edini trdni temelj morale (in s tem 
urejene družbe) zavest odgovornosti 
za svoja dejanja pred vestjo, pred 
družbo in predvsem pred Bogom. 
Tega vsega pa sodobnemu človeku 
resnično manjka.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

7. 6.: Anže C. (1998), Lovro L. (2009); 
8. 6.: Kristina Ž. (1997), Matevž M. 
(1997), Ula K. (2014); 9. 6.: Nuša Alja 
K. (2002), Jože B. (2013), Ana V. (2019), 
Taja Alisa P. (2019), Bor K. (2019); 
10. 6.: Vita J. C. (2001), Maj Z. (2005), 
Grega N. (2005), Nejc Š. (2007), Nik 
S. (2012), Paskal T. (2012), Urška G. 
(2012); 11. 6.: Matic H. (1994), Nika 
B. Š. (2016), Val P. (2016); 12. 6.: Miha 
S. (1994), Urban Z. (2011), Anže R. 
(2011), Amaya Š. (2016), Lara H. (2016); 
13. 6.: Primož S. (1999), Matic S. (1999). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

7. 6.: Frančiška Dobovičnik (1986), 
Alojzija Petek (1992), Terezija Vouk 
(2020); 8. 6.: Marija Tavčer (1992), 
Irena Zajec (1995), Štefanija Fužir 
(2004), Darinka Stanko (2014), Zinka 
Terglav (2015); 9. 6.: Viljem Kač 
(1980), Pavla Terglav (1982), Mijo 
Antonič (1995), Marija Cimerman 
(1998), Janez Tivadar (2018); 10. 
6.: Zoran Štok (2017); 11. 6.: Ana 
Markič (1980), Alojz Hojnik (1988), 
Alojzija Jug (1988), Jožefa Rojšek 
(1997), Ivan Pečarič (2002)(pogr.), 
Emilijan Povše (2010), Rudolf Vodov-
nik (2012); 12. 6.: Anton Prešiček 
(1993), Terezija Turnšek (1997), 
Ana Lukner (1998), Andrej Žgank 
(2000); 13. 6.: Ana Zemljak (1993), 
Viktor Pošebal (1994), Ana Čerin (2010). 
 
 

 

»Kjer se ljudje ne zavedajo svoje 
odgovornosti pred Bogom, 
sčasoma kaj lahko pozabijo tudi 
na svojo odgovornost pred lastno 
vestjo in pred družbo.«  

(Alojzij Šuštar) 

 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.  



  

 
 
 

 

  6. 6. NEDELJA  * 10. MED LETOM  * Norbert, škof, redovni ustanovitelj 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 
 

 

… po s. namenu 
… za + Ivana in Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE 
… za + Marijo in Miha KOTNIK 
 

 

  7. 6. PONEDELJEK  * Robert Newminstrski, opat * Prvi muč. Tržaške C. 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za vse žive in rajne ZAGORIČNIKOVE 
… za + Alojza VASLETA 
 

 

  8. 6. TOREK * Medard, škof * Viljem Angleški, škof * da Primoža Trubarja – d.p.    
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Štefko FUŽIR (obl.) Franca in Milana 
… za + Mihaelo BELOGLAVC 
 

 

  9. 6. SREDA  * Primož in Felicijan, mučenca * Efrem Sirski, diakon, c. uč. 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… za + Zalko HAMER 
… v čast sv. Jožefu 
 

  10. 6. ČETRTEK  * Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe, duhovni pisatelj  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Danijela VILČA in Milana STIBLA 
… za + Franca ARHA 
 

 

 11. 6. PETEK  * Srce Jezusovo * Barnaba, apostol * Janez Fakunski, red. 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Jožefo ROJŠEK (obl.), Ivana in Ivanko ROJŠEK  
… za + Alojza ČATERJA 
 

 

 12. 6. SOBOTA  * Marijino brezmadežno srce * Eskil, muč. * Svetogorska B.M. 
 

 
      

POLZELA                 15.00  

POLZELA                 19.00 

  

… za blagoslov in srečo v družini (poročna) 
… za + Franca OŽIRJA 
… za + Andreja ŽGANKA, Jožeta in 2 Mariji ULAGA 
 

 

 13. 6. NEDELJA  * 11. MED LETOM  * Anton Padovanski, redovnik, c. uč. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Alojza in Julijano KOLAR, vse KOLARJEVE 
… v zahvalo za 50 let zakona 
 

 
 

 

Kdor se ob vsakem človeku uči, je moder;  
kdor premaga svoje strasti, je močan;  
kdor se sprijazni s svojo usodo, je bogat;  
kdor druge spoštuje, je spoštovan.                                              (judovski pregovor) 
 



  

 

 POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ 
 

 

Pri obredih, bogoslužjih, molitvah in 
drugih verskih praksah je število oseb 
v zaprtih prostorih omejeno na 50-
odstotno zasedenost zmogljivosti 
sedišč. Preračunano na razmere v naši 
cerkvi je to 150 oseb. Razdalja med 
udeleženci še naprej ostaja najmanj 
1,5 metra, razen med člani iste družine 
ali gospodinjstva. Obvezna je uporaba 
zaščitnih mask in razkuževanje rok. 
Verniki so lahko navzoči tudi na odpr-
tih površinah (pred cerkvijo). Število 
oseb v tem primeru se omeji na enega 
udeleženca na 10 kvadratnih metrov 
oziroma več udeležencev, če gre za 
osebe iz skupnega gospodinjstva. Tudi 
zunaj mora biti razdalja med udele-
ženci najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva. 
 
 

 

Cerkveno ljudsko in zborovsko petje 
je dovoljeno.  
 
 

 

Ob upoštevanju določil se lahko ob-
hajajo zakramenti spovedi, krsta, 
poroke, bolniškega maziljenja, kakor 
tudi vseh drugih bogoslužij.  
 
 

 SREČANJE ŠKOFA Z DUHOVNIKI 
 

 

Škof Maksimilijan se bo to sredo, 9. 6. 
srečal z duhovniki celjske škofije. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Orova vas. 
 
 

 

Zaupajte v vseh preizkušnjah, 
ki vam jih pošilja nebeški 

Gospodar! On dobro ve, kaj dela. 
 

(sv. Leopold Mandič) 

 

  

 OKLICI PRED POROKO 
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Klemen Zabukovnik, Andraž 
nad Polzelo in nevesta Sara Kolenc, 
Andraž nad Polzelo. 
 
 

 PRVO SV. OBHAJILO 2021 
 

 

Otroci 3. razreda bodo v nedeljo, 13. 
junija pri maši, ki se bo pričela ob 10. 
uri prvič prejeli sv. obhajilo. Ker še 
vedno trajajo omejitve v boju proti 
epidemiji, bodo klopi v novem delu 
cerkev v glavnem rezervirane zanje 
in njihove najožje sorodnike. Ostali 
verniki boste imeli dovolj prostora 
še v stari cerkvi in seveda na platoju 
pred cerkvijo.  
 
 

 GORA OLJKA 
 

 

Ob sobotah in nedeljah je cerkev sv. 
Križa na Gori Oljki spet odprta za vse 
obiskovalce, ki si jo želijo ogledati in 
v njej pomoliti ali meditirati.  
 

 

ORATORIJ 2021  
 

 

Letošnji oratorij bo na 
Polzeli potekal od 12. 
do 16. julija, začel pa se 
bo v nedeljo, 11. julija, 

s sveto mašo ob 10. uri. Glede prijav in 
ostalih podrobnosti bo sporočeno 
naknadno. Za več informacij pokličite 
070 910 052 (Erik) ali pišite na 
erik.cvetko99@gmail.com. 
 
 

 

K MAŠI - Jurček pride od maše. Oče ga 
vpraša, kaj je duhovnik pridigal. Sin mu 
odgovori, da je duhovnik rekel, da naj 
starši ne vprašujejo, ampak naj gredo 
sami k maši. 


