
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tedaj je Jezus vzel hlebe,  
se zahvalil in jih  
razdélil med sedeče.  
Prav tako je razdélil tudi ribe,  
kolikor so jih hoteli.  
Ko so se najedli,  
je rekel svojim učencem: 
»Poberite koščke, ki so ostali,  
da kaj ne bo šlo v izgubo.« 
Pobrali so jih torej in 
napolnili  dvanajst košar s 
koščki, ki so od petih 
ječmenovih hlebov ostali 
tistim, ki so jedli.  
 

 (Jn 6,11-14) 
 

 

Dobri Bog, bodi z nami na cestah 
tega življenja. Obvaruj nas in vse 

udeležence v prometu pred 
nevarnostmi in nesrečami.  

Varuj nas pred nepazljivostjo, 
lahkomiselnostjo in hitenjem.  

Na priprošnjo svetega  
Krištofa  

nas spremljaj,  
da se  

z vseh poti  
vedno varno  

vrnemo  
domov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Karel Boromejski je vodil milansko 
škofijo. Tam divjala kuga in škof 
Karel je osebno stregel bolnikom: 
čistil je njihove kužne rane in jim 
dajal jesti in piti. Mnogi so se v »teh 
časih s covid-virusom«, podobno 
žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo 
in predanostjo stregli bolnikom. Iz 
osebne izkušnje tega dela je Karel 
povedal: »Če hočeš komu pripove-
dovati o Kristusu, ga moraš najprej 
sedemkrat nahraniti.« Človeka na-
hraniti pomeni izkazati mu najbolj 
osnovno dobroto. To pove več kot 
množica lepih besed. Dobrota, ki 
prihaja od srca, gre naravnost k srcu. 
Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki 
prihaja od Boga.  

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

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

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); 26. 7.: 
Patrik C. (1992), Blaž P. (1998); 27. 7.: 
Tadej M. (1997), Oliver M. (2013); 
28. 7.: Urban G. (1990), Patricija K. 
(1996), Tadej B. (1996), Aleksandra A. 
(1996)Matic S. (1996), Andreja P. 
(1996), Grega Š. (1996), Ana Marija O. 
(2002), Maša R. (2018); 29. 7.: Žan Z. 
P. (2001), Jure J. (2018); 30. 7.: Brigita 
B. (1990), Saša B. (1990), Aljaž G. (1995), 
Benjamin G. (1995); 31. 7.: Darja L. 
(1990), Klara N. (2016); 1. 8.: ... 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

26. 7.: Marija Pevec (2001), Marija 
Terglav (2008), Josip Lovrenovič 
(2020);  27. 7.: Amalija France (1983), 
Jože Napotnik (1991), Marija Štefančič 
(1998), Anton Basle (2002), Marija 
Kralj (2009); 28. 7.: Marija Čede (1983), 
Andrej Esih (1984), Franc Pušnik 
(1990), Janez Železnik (1993), Lucija 
Sever (2006), Marija Sevčnikar (2018), 
Marija Rizmal (2020); 29. 7.: Terezija 
Bašič (2020); 30. 7.: Zofija Jelen (1985), 
Marjan Juhart (2012); 31. 7.: Simon 
Perc (1994), Terezija Leber (1996), 
Kristina Kač (1998), Jožefa Zupanc 
(2009), Boštjan Cajhen (2013), Mirko 
Pavič (2015); 1. 8.: Jožef Špiler (1981), 
Maksimilijan Kladnik (1985), Miroslav 
Vrečko (1998). 
 

 
 

 

Resničen mir  
je delo Božjega usmiljenja,  

ne človekove volje. 
(Thomas Merton) 

 

 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.  



  
  

 
 
 

 

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

 

POLZELA             7.00 
 

POLZELA                 10.00 

 
 

G.OLJKA                10.30 

 

… za + Anico BAŠIČ in njeno mamo 
… po maši blagoslov avtomobilov 
… za + Franca Braneta VASLETA (30. dan) 
… za + Marijo TERGLAV, starše TERGLAV in Ano ČERIN 
… po maši blagoslov avtomobilov  
… za odvrnitev hude ure  (dobriška nedelja) 
 

 26. 7. PONEDELJEK  * Joahim in Ana, Marijina starša * obl. MS stolnice 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Josipa LOVRENOVIČA (obl.) 
… za + Staneta PINTARIČA (obl.), starše in sestre 
… za + Anico in Stanka KOŠEC 
 

 27. 7. TOREK *  Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda * Natalija 
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Avgusta LIKEBA in starše 
… za + Marijo RIZMAL (obl.) 
 

 28. 7. SREDA  * Viktor (Zmago) I., papež * Nazarij in Celz, muč. * Samson 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

  29. 7. ČETRTEK  * Marta, Lazarjeva sestra * Beatrika (Blaženka), muč.  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Terezijo BAŠIČ (obl.) 
… za + Toneta GRDINA 
 

 

30. 7. PETEK  * Peter Krizolog, škof, c. u. * Rufin, muč. * Marija od Jezusa 
 

 
      

POLZELA                 15.00 
POLZELA                 19.00 

  

… za blagoslov in srečo v družini (poročna) 
… za + Evo PREŠIČEK in Antona 
… za + Davida VELEPIČA (obl.) 
… za + Majdo MOŽINA 
 

 

 31. 7. SOBOTA  * Ignacij Lojolski, duh., ustan. jezuitov * Helena Švedska 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
… za + Zlatka KRONOVŠKA, Silvo in Slavka HOFMAN 
 

 

   1. 8. NEDELJA  * 18. MED LETOM * Alfonz Marija Ligvori, škof, c. u. 
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POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              8.15 

 
POLZELA                 10.00 

 

… za + Ivanko, Štefana, vse ČEDETOVE iz Šmartnega ob Paki 
… za + starše Marijo, Štefana BLAGOTINŠEK, + brata Vinka 
… po maši blagoslov avtomobilov 
… za + Marijo ŠVAJGER, vse ŠVAJGERJEVE 
 

 

»Dobri Bog, na priprošnjo sv. Krištofa nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami. 
Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti srečno pripelji domov.  
Po Kristusu, našem Gospodu.« 
 
 

 



 

 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

 

Ta nedelja, 25. julija, je Kriš-
tofova. Poteka akcija MIVA. 
Za prispevke se Misijonsko 
središče Slovenije iskreno 
zahvaljuje. Vaši darovi bodo 
uporabljeni za nakup vozil 

v misijonih. Blagoslovili bomo tudi 
vozila, ki jih pri delu in potovanjih 
uporabljamo sami. 
 
 

 ZAHVALA 
 

 

Po 30 letih župnikovanja in letu službe 
duhovnega pomočnika se s 1. avgustom 
poslavljam od lepe polzelske župnije. 
Odhajam poln hvaležnosti za vse, kar 
smo skupaj ustvarili. Zavedam se, da bi 
s kom drugim bili uspešnejši, a z vašo  
prizanesljivostjo smo vendarle gradili 
nebeško kraljestvo, klicali blagoslov 
nad kraj in prebivalce ter izprosili obilo 
božjega usmiljenja. Zahvaljujem se za 
naklonjenost, razpoložljivost, bližino, 
zvestobo, skrb, pomoč, žrtve, tolažbo, 
pogum, odpuščanje, molitev, daritev, 
zaupanje, toleranco … skratka vse, kar 
ste mi v teh letih naklanjali. Tiste, ki 
sem vas v svoji slabosti kdaj prizadel, 
razočaral, pohujšal, užalil … prosim 
odpuščanja. Nič ni bilo storjeno iz ško-
doželjnosti, do nikogar ne gojim zamer 
ali sovraštva. Upam, da je tudi z vaše 
strani tako. V duhu ostanimo povezani. 
Še se kličimo bratje in sestre. Še molimo 
drug za drugega. Kjerkoli bomo, s ko-
merkoli bomo živeli, kdorkoli nas bo 
vodil in usmerjal, naj božji blagoslov 
prihaja nad nas in naj nad nami ostane.  
 

Zahvalo in opravičila izrekam tudi an-
draškim faranom med katerimi sem 
kot župnik soupravitelj deloval 7 let.  
 
 
 

Jože Kovačec, dhp.  

 

  

 OKLICI PRED POROKO 
 

 

Zakrament sv. zakona želijo skleniti: 
1. ženin Tomaž Škafer, Gotovlje, župni-
ja Gorovlje in nevesta Mateja Stražar, 
Orova vas, župnija Polzela. 
2. ženin Jan Dolinar, Zabukovica, žup-
nija Griže in nevesta Maja Kolenc, 
Ločiška cesta, župnija Polzela. 
 
 

 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 to 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. 
Dobrodošlico novemu župniku g. 
Urbanu Lesjaku bomo izrekli v 
nedeljo, 1. avgusta, ob 7. uri.  
 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela II. 
 
 

 

Razen sebe ljubezen ne išče 
drugega razloga ne drugega sadu;  
njen sad je, da doživlja  ljubezen. 

Ljubim, ker ljubim,  
ljubim, da ljubim. 

(sv. Bernard) 


