
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tedaj jim je rekel:  
»Pojdite sami zase  
v samoten kraj  
in se malo odpočijte!«  
Mnogo ljudi je namreč  
prihajalo in odhajalo,  
tako da še jesti niso utegnili. 
In odrinili so s čolnom  
sami zase v samoten kraj.« 
 

 (Mr 6,30-31) 
 

 

Mislimo na proste dni, počitnice, oddih.  
Radi rečemo, da je v planinah 

človeku Bog blizu.  
Kdor s srcem hodi in gleda,  

ga gotovo opazi.  
Dopust za človeka postane izreden 

Božji nagovor po naravi,  
po izrednih trenutkih,  

po spremembah,  
ki jih doživljamo. 

 

Prosimo Gospoda 
 za blagoslov,  

naj nas  v času teh  
poletnih dni  

spremlja in varuje. 
 

Po: Bogoslužno leto B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zajadrali smo v drugo polovico julija. 
Šolarji imajo za seboj že praktično 
mesec počitnic, mnogi delavci in 
uslužbenci pa so na dopustu. V evan-
geliju smo slišali, da je tudi Jezus 
svoje učence poslal na dopust. »Poj-
dite na samoten kraj sami zase in se 
nekoliko odpočijte.« To je smisel 
počitnic, dopusta: nabrati si novih 
moči za delo, najti čas zase, za svoje 
najbližje, sklepati nova prijateljstva, 
širiti svoje obzorje. Kot kristjani v 
svoj počitniški 'program' vključimo 
tudi Boga, saj nas on čaka v vseh 
lepotah narave, ki jih odkrivamo, 
in v ljudeh, s katerimi se srečujemo.  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

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.) 
 

18. julij

 

 
 
  

    

 
 



 

 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

19. 7.: Živa A. (1998), Anita R. (1998), 
Roki Z. (1998), Tanay Kiar M. (2009), 
Neja R. (2009), Jaka R. (2015); 20. 7.: 
Martin Anton S. (2008), Tai G. (2013); 
21. 7.: Blažka S. (1990), Blaž T. (1991), 
Robert M. (1991), Tamara H. (1991), 
Janez Lev K. (1991), Tadej S. (1991), 
Tjaša Ž. (2002), Amelie R. (2019); 22. 
7.: Vita Neža V. (2012); 23. 7.: Trina P. 
(2006), Emilija S. (2006); 24. 7.: Blaž P. 
(1990), Urška P. (1990), Erik G. (1990), 
Tadej A. (1994), Valerija P. (1994), Miha 
P. (1999), Laura R. (2005), Nuša K. (2005), 
Matic K. (2005), Leon C. (2005), Vesna 
K. (2005), Jure N. (2005), Leon M. (2005), 
Neža C. (2006), Juš C. (2011); 25. 7.: 
Sara D. (1993), Lea K. (1993), Vito V. 
(2004), Ema B. (2010), Lana Marie Š. 
(2010), Kristian J. (2010), Lenart F. 
(2010), Jure J. (2015). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

19. 7.: Franc Beričič (1996), Hanny 
Hvala (2006), Martin Skok (2029); 
20. 7.: Hilda Pfeifer (1992), Elizabeta 
Tašker (1994), Marija Cafuta (2007), 
Vincenc Rovšnik (2008), Marija Vasle 
(2019); 21. 7.: Viktor Kurun (1990), 
Srečko Goljar (2002), Franc Gradič 
(2002), Frančišek Čebin (2005), Marija 
Razbornik (2007); 22. 7.: Viktor Jelen 
(1992), Miran Vidmajer (2003), Ivan 
Cimperman (2012); 23. 7.: Friderik 
Gostenčnik (2001); 24. 7.: Avguštin 
Jančič (1988), Pavla Jug (1988), Edo 
Masnec (2003), Stanislav Pintarič 
(2007), Milan Kotnik (2008), Milan 
Vasle (2018), Ivan Vasle (2019); 25. 
7.: Avguštin Korošec (1989), Marija 
Šuster (1989). 

 

 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.  



  

 
 
 

 

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

 

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 
 

 19. 7. PONEDELJEK  * Arsenij Veliki, puščavnik * Makrina Mlajša, devica 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Martina SKOKA (obl.) 
 

 20. 7. TOREK *  Marjeta Antiohijska, mučenka * Apolinarij, škof, mučenec 
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Janeza BRAČUNA 
 

 21. 7. SREDA  * Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, c. uč. * Danijel (Danilo), prerok 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
… za + Justino POTOČNIK (obl.), Jožeta POLAK, Marjana  
            JANŽOVNIK, Avgusta LEŠNIK (obl.), vse PUŠNIKOVE 
 

  22. 7. ČETRTEK  * Marija Magdalena, spokornica * Platon, mučenec  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo 
 

 

23. 7. PETEK  * Brigita Švedska, red., sozavetnica Evrope * Valerijan, škof 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + iz družine GRADIČ in ZUPAN 
 

 

 24. 7. SOBOTA  * Krištof, mučenec * Evfrazija, red. * Šarbel Makluf, puščavnik 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Janjo PANČUR (30. dan) 
… za + Kristino TURNŠEK 
 

 

 25. 7. NEDELJA  * 17. MED LETOM * KRIŠTOFOVA  * Jakob Starejši, ap. 
 

 11 
 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 
G.OLJKA                10.30 

 

 

… za + Anico BAŠIČ in njeno mamo 
… za + Franca Braneta VASLE (30. dan) 
… za + Marijo TERGLAV, starše TERGLAV in Ano ČERIN 
… dobriška nedelja 
 

Kam nas vodi pot življenja?  
Ko bi le vedeli, kaj nas čaka!  
Sveti Krištof je skozi vse čase bil priprošnjik, da najdemo pravo pot 
in dospemo na cilj svojega življenja.  
Sveti Krištof, ostani varuh naše življenjske poti. Dostikrat tavamo slepi 
sem ter tja. Prinesi nam Jezusa. Sprejeli ga bomo in mu s preprostim 
srcem zaupali svojo prihodnost. 

 

Po: Jože Kopeinig 
 
 

 



  

 

 SV. MARJETA 
 

 

V torek, 20. julija goduje 
sv. Marjeta. Častimo jo 
kot priprošnjico kmetov, 
ko se v vročih poletnih 
dneh bliža nevihta in je 
v nevarnosti ves trud na 
poljih. K njej se zatekajo 

tudi nosečnice. Svetnica je zrasla na 
maloazijskih tleh v Antiohiji v Pizidiji. 
Bila je hčerka poganskega duhovnika 
Edesima. Njena ljubkost je v očetovo 
hišo zvabila marsikaterega snubca, 
a jih je zavračala, ker so bili pogani. 
Sama je namreč sprejela vero in bila 
krščena. Slednje je zelo razjezilo očeta. 
Ljubezen do hčere se je spremenila v 
sovraštvo. Dal jo je mučiti. Šibali so 
jo, ji trgali meso z železnimi grebli s 
prsi in rok. V ječi jo je strašil hudič 
v podobi zmaja in mladeniča. Žgali 
so jo s plamenicami. Ko so se ji hude 
opekline nenadoma zacelile in so ob 
tem čudežu mnogi začeli verovati, so jo 
peljali k rabljevi kladi. Vzkliknila je: 
»Zdaj le vzdigni meč, brat, in zamahni!« 
Umrla je stara šele petnajst let.  
 

Upodabljajo jo s smejočim obrazom, s 
križem v roki in premaganim zmajem 
ob nogah. Tudi na slovenskih tleh je 
od nekdaj zelo čaščena. V brošuri, ki 
je nastala ob župnijskih romanjih »Po 
cerkvah sv. Marjete« je opisanih 23 
župnijskih cerkva, 35 podružnic, 5 
ruševin, 5 velikih kapel, več vaških 
kapel in mnogo upodobitev.  
 
 

 ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

 

Župnijska pisarna je odprta vsak torek 
od 9. do 11. ure za srečanje z eno osebo 
ali eno družino. Stvari je mogoče ure-
diti tudi po svetih mašah. 

 

 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA - MIVA 
 

 

Naslednjo nedeljo, 25. julija, bomo 
obhajali Krištofovo nedeljo. Na ta dan 
bo potekala vozniška akcija MIVA za 
nakup novih vozil za naše misijonarje. 
Misijonarji se za vašo darežljivost že 
v naprej zahvaljujejo. Promocijski film 
MIVA: https://youtu.be/5l6zRZ_3I8g. 
Opravili bomo tudi blagoslov vozil 
in voznikov. 
 
 

 IMENOVANJA DUHOVNIKOV 
 

 

S 1. avgustom je za župnika  na 
Polzeli imenovan g. Urban Lesjak, 
dosedanji župnik v Vitanju. G. 
Mirko Škoflek je s tem dnem 
razrešen službe župnika 
soupravitelja na Polzeli, prav tako 
pa se s Polzele poslavlja dolgoletni 
župnik in sedanji duhovni 
pomočnik g. Jože Kovačec. ki 
sprejema službo duhovnega 
pomočnika v Vitanju. Od nas se bo 
g. Jože poslovil v nedeljo, 25. 
julija, ob 10. uri, pa tudi mi se mu 
bomo pri tej sv. maši zahvalili za 
dolgoletno delovanje med nami 
in mu zaželeli uspešnega dela v 
novem okolju. 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela II. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


