
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus poklical  
k sebi dvanajstére in jih začel 
pošiljati po dva in dva.  
Dajal jim je oblast nad nečistimi 
duhovi in jim naróčil,  
naj razen palice  
ne jemljejo na pot ničesar,  
ne kruha ne popotne torbe  
ne denarja v pasu,  
obujejo naj sandale in  
naj ne oblačijo dveh oblek. 
Govóril jim je:  
»Kjer koli stopite v hišo, 
ostanite tam, dokler ne odidete.  
Če vas kakšen kraj ne sprejme 
in vas ne poslušajo, pojdite 
od tam in si otresite prah z 
nog, njim v pričevanje.« 
 

 (Mr 6,7-11) 
 

 

Od prvega diha tkemo na statvah 
Tvojega bivanja tkanino življenja,  

ko visimo v praznini  
med vero in nevero,  

med zaupanjem  
in uporom,  

med hrupom  
in tišino,  
v sebi in  

okoli nas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Božja beseda današnje nedelje nam 
govori, kako Bog v vseh časih pošilja 
ljudem svoje poslance. Izbira, koga 
sam hoče. Pokliče tistega, ki ni gluh 
za njegov glas. Da mu v usta besede, 
ki so besede življenja, besede, ki 
ozdravljajo, besede, ki osvobajajo 
od hudičeve oblasti. V stari zavezi 
je Bog izvoljenemu ljudstvu pošiljal 
preroke. Tudi če so bili na zunaj za to 
službo nepripravni kot pastir Amos. 
Bog gleda na srce. Zadnji prerok 
stare zaveze, Janez Krstnik, je poka-
zal Poslanega od Očeta. 
 

Od Boga poslani apostol uči predvsem 
s tem, kar je! In tudi mi smo po krstu 
poklicani, da pričujemo. Bog sleher-
nega od nas pošilja, da v prvi vrsti 
učimo s tem, kar smo! 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
 

Tel.:   041 634 392 (M.Š.)  *  041 381 472 (M.S.)  *  041 259 317 (D.S.)  *  031 559 635 (J.K.) 
 

11. julij

 

 
 
      

 
 



 

 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

11. 7.: Jakob Jošt K. (1993), Veronika M. 
(1998); 12. 7.: Eva B. (1992), Aleksander 
K. (1992), Tilen V. (1998), Miha P. (1998), 
Manca R. (2008), Miha T. (2008), Svit 
N. K. (2009), Urban L. (2009), Jaka Z. 
(2015), Tobias P. (2015), Oskar M. (2020); 
13. 7.: Martina P. (1997), Inja M. V. 
(2014); 14. 7.: Maruša O. (2019); 15. 7.: 
Gašper P. (2001), Žan M. (2001), Vito 
R. (2012), Tiana B. (2012), Izak G. (2018); 
16. 7.: Anže S. (1995), Jerneja A. (1995), 
Blaž S. (2000), Ines Š. (2000), Žan P. 
(2000), Žan V. (2006); 17. 7.: - ; 18. 7.: 
Valerija M. (1999), Viktorija M. (1999), 
Nejc Š. (1999), Neli J. (2004), Maj V. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

11. 7.: Edvard Hrovat (1982), Marija 
Šketa (2017); 12. 7.: Marija Krašovec 
(1982), Franc Jelovšek (1984), Jožef 
Cajnko (1993), Ivan Žolnir (1997), 
Terezij Kolman (2009); 13. 7.: Avgust 
Oprešnik (1990), Franc Kolar (2007), 
Terezija Rančigaj (2020), Boris Cimper-
man (2020); 14. 7.: Terezija Kolšek 
(1985), Ivan Dobovičnik (1992), Franc 
Posedel (1999); 15. 7.: Ivan Hudournik 
(1984), Angela Uratnik (1984), Jurij 
Šabič (1986), Antonija Šuster (1988), 
Marija Korun (1994); 16. 7.: Terezija 
Veber (1987), Zdravko Mikek (2006), 
Marija Florjanc (2017), Jožef Trbežnik 
(2020); 17. 7.: Ivan Korber (1981), 
Helena Klinc (1998), Antonija Turnšek 
(2006), Danijel Turnšek (2011), Oto 
Božič (2013), Barbara Krašovec (2016), 
Justina Potočnik (2020); 18. 7.: Marija 
Bukovec (1996)(pogr.), Jožefa Melanšek 
(1999), Marija Plohl (2012). 
 
 

 

 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.  



  

 
 
 

 

 11. 7. NEDELJA  * 15. MED LETOM  * Benedikt, opat, zavetnik Evrope 
 
   

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + TONAČEVE 
… za + Damjano DUCMAN 
… za + Ano RIBIČ 
… za + Ljudmilo KOŠEC (ob pogrebu) 
 

 12. 7. PONEDELJEK  * Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenec 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Marijo ŠKETA (obl.), starša Franca, Julijano OCVIRK 
 

 13. 7. TOREK * Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija Barbieri, red. ustanoviteljica   
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Jožeta SVETA 
 

 14. 7. SREDA  * Kamil de Lellis, duh., red. ustan. * Frančišek Solan, redovnik 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

  15. 7. ČETRTEK  * Bonaventura, škof, cer. učitelj * Vladimir Kijevski, knez  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… v zahvalo za zdravje 
… za + Mirana BLAGOTINŠKA (8. dan) 
 

 

16. 7. PETEK  * Karmelska Mati Božja (Karmen) * Marija Magdalena Postel 
 

 
      

POLZELA                 15.00 
POLZELA                 19.00 

  

… v zahvalo za oratorij 
… za + Jožefa TRBEŽNIKA (obl.) 
 

 

 17. 7. SOBOTA  * Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Hedvika Poljska, kraljica 
 

 
      

POLZELA                 14.00 
POLZELA                 19.00 

  

… poroka v župnijski cerkvi  
… za + Justino POTOČNIK 
 

 

 18. 7. NEDELJA  * 16. MED LETOM * ŠMARJETNA  * Elij iz Koštabone, m. 
 

 11 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Ljudmilo KOŠEC (8. dan) 
… za + Davorja GROFELNIKA 
… za + Vinka in vse HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE, 
           Danico KRAMERŠEK 
 

 
 
 

 

Kaj je tako koristno za vse kakor premišljevanje?  
Vsemu našemu življenju daje čast in smer,  
ob njem dobimo bogato znanje tako o Božjih, kakor o človeških stvareh.     
 

(sv. Bernard) 



  

 

 SV. MARJETA 
 

 

Približuje se god farne 
zavetnice sv. Marjete. 
Šmarjetno nedeljo 
bomo obhajali v 
nedeljo, 18. julija. 
Slovesno sv. mašo ob 
10. uri bo daroval g. 
Tone Hribernik. iz 
Celja.  Istočasno bomo 

obhajali tudi jubilej, 40 let duhovništva 
našega dragega g. Jožeta. Po sv. maši 
bo pred cerkvijo pogostitev in 
tradicionalno prijateljsko druženje. 
 
 

 

Pecivo za nedeljsko družabno srečanje 
naj bi se peklo po celi župniji. Zbiranje 
peciva bo v župnišču, v soboto, 17. julija, 
od 16. do 17. ure. Zaželena je priprava 
peciva na primernih pladnjih, da se ga 
lahko takoj postreže. Prav bo prišel tudi 
kakšen hlebec domačega kruha.  
 
 

 

To nedeljo se z mašo ob 10. uri prične 
Oratorij 2021. Vsem udeležencem 
želimo lepo druženje, prijateljstvo, 
razigranost, veselje, pa seveda tudi 
duhovno bogat teden. Oratorij bo 
trajal do petka, 16. julija, ko bo ob 15. 
uri zaključna sv. maša. 
 
 

 ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

 

Župnijska pisarna je odprta vsak torek 
od 9. do 11. ure. Stvari je mogoče 
urejati tudi po svetih mašah. 
 
 

 DUHOVNO POČITNIŠKI DNEVI 
 

 

Od 18. do 23. julija bodo v Domu sv. 
Jožefa v Celju »Duhovno-počitniški 
dnevi« za družine (dr. Stanko Gerjolj). 
Prijave do 16. 7. Možnost koriščenja 
turističnega bona. 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela II. 
 
 

  

 OKLICI PRED POROKO 
 
 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Mitja Zagoričnik in nevesta 
Suzana Čuk, oba s Polzele.  
 
 

 VZGOJA Z OSEBNIM ZGLEDOM 
 

 

Pisatelj Franc Saleški Finžgar je imel 
davnega leta 1939 na ljubljanskem radiu 
postne govore. Ob osmi postaji 
križevega pota, ki govori o Jezusu, ki 
nagovori žene, je poudaril nenado-
mestljivi pomen družinske vzgoje. 
»Koliko družin daje otrokom vse, samo 
Boga jim ne dajo. Dajte, približajte 
otrokom Boga, približajte jih Božji 
ljubezni. Če bodo imeli ljubezen do Boga, 
bodo imeli ljubezen do staršev, do brata, 
do sočloveka.« Umetnost vseh umetnosti 
je, kako to storiti. Z lepim govorjenjem? 
To ne koristi veliko, po navadi seže samo 
do ušes, do srca ne pride. 
 

Edini uspešni način je – z lepim živ-
ljenjem. Če bi lepo govorili, pa slabo 
živeli, bi tudi nas po pravici zadel oči-
tek, ki ga je Jezus namenil farizejem: 
da čistimo posode od zunaj, znotraj 
pa so polne umazanije. Z drugimi 
besedami: za javnost si nadevamo 
masko dobrih ljudi, dejansko pa so 
naša srca zasužnjena s hudobijo. 
 

Vzgoja, ki ne izhaja iz osebnega zgleda, 
ne doseže srca; podobna je pleskanju, 
barvanju zunanjosti, notranjost pa 
ostane revna, mračna in zanemarjena. 
 

Staro pravilo sleherne uspešne vzgoje 
pa je: »Učitelj vzgaja najprej in pred-
vsem s tem, kar je.« S pričevanjem, 
ko se trudi biti 'uresničevalec besede'. 

 

(Silvester Čuk) 


