
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Vstopil je in jim rekel:  
»Kaj se razburjate in jokate?  
Deklica ni umrla, ampak spi.«  
In posmehovali so se mu.  
On pa je vse odslôvil  
in vzel s seboj očeta  
in mater deklice ter tiste,  
ki so bili z njim, in stopil tja, 
kjer je bila deklica.  
Prijel jo je za roko in ji rekel:  
»Talíta kum,« kar pomeni: 
Deklica, rečem ti, vstani! 
Deklica je takoj vstala in hodila;  
imela je namreč dvanajst let. 
Od začudenja  
so bili vsi iz sebe. 
 

 (Mr 5,39-42) 
 

 

»Bog je človeka ustvaril za neminljivost.«  
»Bog ni narédil smrti,  

ne veselí se propada 
 živega. Vse je  

namreč ustvaril  
za bivanje.« (Mdr 1,13) 
Oče, vodi naše misli,  

besede in dejanja,  
da bomo ohranjali  

trdno vero in  
s teboj večno živeli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beseda, izgovorjena ali napisana, 
ima moč, da gradi ali da podira. Da 
daje ali da jemlje. Da razodeva ali da 
prikriva. Da obnavlja ali da zapira.  
 

Ni pa beseda le predmet razodevan-
ja misli in čustev, ampak je življenje 
samo. Zato je moč besede neprecen-
ljiva, nenadgradljiva. Če se tega zave-
damo, bomo z njo ravnali spoštljivo. 
Ne bomo je zlorabljali, a z njo tudi 
ne skoparili. Ne bomo je uporabljali 
kot sredstvo zla, ampak kot kelih 
žlahtnega obdarovanja. Odmerjena 
in resnična beseda namreč vliva 
življenje in prinaša mir. Je energija 
in frekvenca brezčasnosti, ki nas 
povezuje z Bogom. 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

28. 6.: Žan B. (1998), Jure B. (1998), 
Urban R. (2014), Žan Č. (2015), Ema 
B. (2015); 29. 6.: Grega A. (1997), Gea 
P. (2008), Eva O. (2008), Bernard K. 
(2014); 30. 6.: Sara Z. (1990), Larisa 
G. (2019); 1. 7.: Nuša Ž. (2001); 2. 7.: 
Patricija V. (2000); 3. 7.: Zoja Š. (2011); 
4. 7.: Blaž F. (1991), Luka B. (2004), 
Anže L. (2004), Ažbe M. (2010). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

28. 6.: Ivan Štruklec (1984), Marija 
Podbregar (1985); 29. 6.: Marjan 
Lapuh (1989), Rozalija Orožim (1989), 
Robert Grešak (2009), Ivan Steblovnik 
(2015); 30. 6.: Ivan Dobrišek (1983), 
Zvonko Lešnik (1989), Rudi Kolarič 
(2005), Joži Hrovat 2013), Angela 
Cizej (2015), Marjan Škoberne (2015), 
Peter Plohl (2020); 1. 7.: Marija Holcer 
(1985), Martin Zemljak (1994), Janez 
Četina (1997), Marija Krajnc (1998), 
Danijel Vilč (2015); 2. 7.: Miran Wolf 
(2001); 3. 7.: Ivan Jazbec (1999), 
Gvido Jelen (2002), Jože Novak (2002); 
4. 7.: Jožefa Kunstek (1981), Fran-
čiška Divjak (1984), Franc Štefančič 
(1985), Josipina Novak (1988), Leo-
pold Vrečar (1990), Marija Turnšek 
(1993), Zofija Dobnik (1997). 
 
 

 

Svetopisemski pisatelji (še bolj pa 
Jezus sam) razlikujejo dvojno smrt: 
naravno, ki je pogojna s končnostjo 
ustvarjenega bitja, in nenaravno 
smrt, katere povzročitelj je človek 
s svojim uporom Bogu. Jezusove 
besede: »Kdor veruje vanj, vekomaj 
ne bo umrl« (Jn 11,26), so luč, ki 
posveti v to skrivnost in ponudi 
ključ za razumevanje in rešitev tega 
večnega vprašanja. 

 

 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) 
 
 

 

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.  



  

 
 
 

 

 27. 6. NEDELJA  * 13. MED LETOM  * Ema (Hema) Krška, kneginja 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… za + Zlatka KRONOVŠKA, brata in starše   
… za + Janeza CVENK, vse CVENKOVE 
… za + Angelo (obl.) in Ludvika CIZEJ 
… za + Majdo MOŽINA 
 

 

 28. 6. PONEDELJEK  * Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, muč. * Pavel I., pp 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Marijo RIZMAL (obl.) 
 

 

 29. 6. TOREK * Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica   
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za 2 + Petra in Pavlo PUNGARTNIK, vse ŠPRONGOVE 
… za + Pavlo FLORJANC 
… za zdravje na duši in telesu 
 

 

 30. 6. SREDA  * Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški, škof 
 

      

POLZELA             8.00 

 

 

… za + Petra PLOHLA (obl.) 
… v čast sv. Jožefu 
 

    1. 7. ČETRTEK  * Oliver Plunkett, škof, muč. * Estera, svetopisemska žena  
 

1 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Marjana ŠKOBERNE, ŠKOBERNETOVE, SVETKOTOVE 
… za + Janjo PANČUR (8. dan ) 
 

 

  2. 7. PETEK  * Ptujskogorska Mati Božja * Janez Frančišek Regis, duhovnik 
 

1 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Marijo in Franca OŽIR 
… v čast Srcu Jezusovemu   
 

 

  3. 7. SOBOTA  * Tomaž, apostol * Heliodor, menih, škof * Anatolij, škof 
 

1 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Majdo KNEZ (30. dan) 
… za + Franca Braneta VASLETA (8. dan ) 
 

 

  4. 7. NEDELJA  * 14. MED LETOM – SLOVENCEV PO SVETU  * Urh, šk. 
 

 111 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… za + Jožeta in Ivano KOVAČEC 
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR (obl.) 
… za + Minko in Ladka KOŠEC 
 

 
 

 

Telesno zdravje, mirna vest, ljubezen do dela  
in ljubezen do miru v pričakovanju nebeških dobrin,  
to je radost življenja.                          
                                                                                                  (sv. Janez XXIII.) 



  

 

 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. 
 
 

 POBOŽNOSTI PRVEGA TEDNA 
 

 

Četrtek tega tedna je 'prvi v mesecu'. 
Po ustaljeni navadi pred Najsvetejšim 
molimo za duhovne poklice. 
 
 

 

V petek častimo Srce Jezusovo. Pri sv. 
maši in ob češčenju SRT izgovarjamo 
prošnjo: »Upodobi, Gospod, naša srca 
po svojem srcu!« 
 
 

 

Sobota je posvečena Mariji. Ta dan še 
posebej poudarjamo, kar je izraženo 
v 'Zdrava Mariji': »Blagoslovljena si 
med ženami.« 
 
 

 

Prva nedelja v mesecu je bila nekdaj 
'moška nedelja'. K spovedi in obhajilu 
so bili posebej vabljeni moški. Kar je 
dobro in koristno naj ostane. 

 
 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 

JULIJ: Prijateljski odnosi 
v družbi. Molimo, da bi v 

konfliktnih situacijah na 
družbenem, gospodarskem in 
političnem področju delovali kot 
pogumni in navdušeni graditelji 
dialoga in prijateljstva.  
 
 

 

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. 
Prijavnice so na voljo ob oznanilih 
in jih vzemite ter vrnite do srede, 
7. julija - osebno v župnišču ali v 
poštni nabiralnik na župnišču s 
priloženim prispevkom. Za 
podrobnejše informacije pokličite na 
tel.: 070 910 052 (Erik) ali pišite na 
erik.cvetko99@gmail.com. 
 
 

 DUHOVNA OBNOVA 
 

 

V graščini Novi Klošter: 
za moške  
v ponedeljek, 28. junija, ob 18. uri, 
za ženske  
v sredo, 30. junija, ob 18. uri. 
 
 

 ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

 

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. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela II. 


