
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jezus jim je odgovóril in rekel: 
»Resnično, resnično, povem 
vam: Ne iščete me zato, ker ste 
videli znamenja, ampak ker ste 
jedli kruh in se nasitili. Ne 
delajte za jed, ki mine, temveč 
za jed, ki ostane za večno 
življenje in vam jo bo dal  
Sin človekov; tega je namreč 
potrdil Oče, Bog.« Jezus jim je 
dejal: »Resnično, resnično,  
povem vam: Ni vam Mojzes dal 
kruha iz nebes, ampak moj Oče 
vam daje resnični kruh iz nebes. 
Božji kruh je namreč tisti, ki 
prihaja iz nebes in daje svetu 
življenje.« 

 (Jn 6,26–27.33–34) 
 

 

Odvrzimo greh in vsako hudobijo. 
Živimo življenje, ki nam ga je prinesel 

Kristus – živi kruh! Trenutek za 
trenutkom delajmo dobro, ker to od 

nas želi Gospod. Vsak dan se 
vprašajmo, če imamo 

Boga na prvem 
mestu. In vselej se 

hranimo z jedjo, ki 
nam daje upanje na 

večno življenje. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Spet je minil teden in Kristus nas je na 
to poletno, počitniško nedeljo zbral, 
da se lahko ob njegovi navzočnosti 
družimo tudi v našem občestvu. 
Premislimo, kako je minil teden, ki je 
za nami. Apostol Pavel nas danes v 
berilu vabi, naj odložimo, kar zadeva 
prejšnje življenje, starega človeka, ki 
se kvari po varljivih strasteh, in si 
oblečemo »novega človeka«. Naj bo 
teden, ki je pred nami boljši, 
drugačen, bolj poln.  
Kristjani se zaradi krsta imenujemo 
sveti. Svetost od kristjana zahteva, da 
pretrga vez z grehom in s poganskimi 
navadami – neprestano nas vodi v 
boj z grehom. Sveti se morajo še 
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posvečevati, da bodo pripravljeni za 
Gospodov prihod, kajti v njegovem 
kraljestvu ne bo mesta za tiste, ki se 
ne posvečujejo, ki ne bodo sveti.  
Prosimo Gospoda, da nas v 
prihodnjih dneh in vselej, utrjuje v 
pravičnosti in svetosti. 

       Po: Bogoslužno leto 
 
 

 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

1. 8.: …; 2. 8.: Ina P. (2015), Lorelaj J. 
(2015); 3. 8.: Urška U. (1997), Anže A. 
(2003); 4. 8.: …; 5. 8.: Maks G. M. 
(2018), Lia P. A. (2018); 6. 8.: Ana Z. 
(1995), Lana D. (2000), Julija K. (2006), 
Tjaša D. L. (2006), Janez V. (2006), 
Ažbe D. (2006); 7. 8.: Goja L. (2011), 
Mia G. (2011); 8. 8.: Lana Š. (1999), 
Klavdija O. (1999), Vanesa J. (1999), 
Amadeja D. J. (2004), Tia P. (2004), 
Peter P. (2020), Ota P. (2020); 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

1. 8.: Jožef Špiler (1981), Maksimilijan 
Kladnik (1985), Miroslav Vrečko 
(1998); 2. 8.: Marija Založnik (2002), 
Jurij Slatinjek (2018); 3. 8.: Ferdinand 
Glavnik (1983), Marija Hanžič (1999), 
Ana Ribič (2020); 4. 8.: Ivan Okorn 
(2002); 5. 8.: Cecilija Štiglic (2006), 
Jože Košec (2008), Pavel Turnšek 
(2016), Marija Žgank (2018); 6. 8.: 
Jožica Turnšek (2010); 7. 8.: Marija 
Ručigaj (1981), Bernard Zabukovnik 
(1985), Terezija Rojšek (1998), Mateja 
Jelen (2000), Pavla Grivec (2012), 
Miloš Ignacij Franjkovič (2014); 8. 8.: 
Angela Poharc (1984), Marija Kolenc 
(1993), Alojzija Planinšec (1999), 
Cirila Škerlep (2001), Avgust Lešnik 
(2010), Rudolf Pečnik (2015). 
 

 
 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Polzela, Trg sv. Marjete 1 
m.: 12301070, d.: 8860107 

stacion. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. župnika:  051 233 242  
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 (župnik)  
sv. zakon: dogovor (župnik)  
pogreb: dogovor (župnik)  
obisk bolnika: dogovor (župnik)  
sv. spoved: dogovor (župnik)  
sv. obhajilo: dogovor (župnik) 
 
 

 

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. Urban Lesjak, 
župnik.  



  
  

 
 
 

1.8. NEDELJA  * 18. MED LETOM * Alfonz Marija Ligvori, škof, c. u. 

 

1 

 

 

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 
 

2.8. PONEDELJEK  *  Evzebij iz Vercelija, škof 
 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Marijo in Bernarda ZALOŽNIK 
 

3.8. TOREK *   Martin, menih * Avguštin Kazotič, škof 

 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Cirila (obl.) in Betko PIŽORN 
… za + Ano RIBIČ (obl.) 
 

4.8. TOREK  * Janez M. Vianej, arški župnik * Cecilija in Amata 

 
      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

5.8. ČETRTEK  *  Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj, muč. 

 

1 

      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Ljudmilo KOŠEC (30. dan) in Jožeta 
… za + Pavla TURNŠKA (obl.) 
 

6.8. PETEK  *  Jezusova spremenitev na gori * Oktavijan, škof 

1 

 

      

ANDRAŽ                 18.00 
 

POLZELA                 19.00 

  

… za + Mirana PLASKANA 
… v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Alojza VASLETA 
… za + Terezijo ROJŠEK (obl.) in Franca  
            ter Jožeta AVŽNERJA 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

7.8. SOBOTA  *  Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tienski, duh., r. u. 
 

1 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Mihaelo BELOGLAVC 
… za blagoslov v službi in družini 
 

8. 8. NEDELJA  * 19. MED LETOM *  Dominik, ustan. dominikancev 
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POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              8.15 
POLZELA                 10.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + Milana REBERNIKA (obl.) 
… za + Marijo in Alojza VASLE (obl.) 
… za + Marijo ŽGANK (obl.) in vse ŽGANKOVE  
 

 
 

 

Kolikor sem v veselje drugim, že izpolnjujem smisel svojega življenja. 
(Anton Trstenjak) 



 
 
 
 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

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.« 
 
 
 

V nedeljo, 8. avgusta, bo na Gori Oljki  
krščena Gloria G. 
 
 

  MARIJINO VNEBOVZETJE 
 

 

Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi 
na romanje ob prazniku Marijinega 
vnebovzetja.  
 

V soboto, 14. avgusta, na predvečer 
praznika, ob 19.30 uri, bodo 
večernice s sveto mašo. Po sv. maši bo 
procesija z Marijinim kipom in lučkami 
po vasi.  Slovesnost bo vodil g. Urban 
Lesjak. K tej sv. maši tradicionalno 
romamo tudi polzelski župljani.  
 

V nedeljo, 15. avgusta, bodo sv.  maše: 
ob 6.30 in 8. uri, ob 10. uri bo sv. maša 
na prostem, maševal bo upokojeni 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob 12. 
uri bo sv. maša za ostarele in bolne. Ob 
19. uri bo sv. maša na prostem. Maševal 
bo g. Martin Golob, župnik iz Grosuplja. 
Pri sv. maši bo igrala slavilna glasbena 
skupina Svetnik. 
 

Pri vseh sv. mašah bo priložnost za 
sveto spoved! 
  

 
 
 

 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 
 

AVGUST: Cerkev. Molímo 
za Cerkev, da bi od Svetega Duha 
prejela milost in moč za preobrazbo v 
luči evangelij. 
»Sanjam o misijonarski izbiri, ki je 
zmožna preoblikovati vse, da bi 
navade, slogi, urniki, govorica in vsaka 
cerkvena struktura postali ustrezen 
prevodnik za evangelizacijo sedanjega 
sveta, bolj kakor pa za varovanje 
sebe.« (papež Frančišek) 
 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Anclin, Andraž 96, Gabršek, 
Andraž 97 in Ločan, Andraž 117; 
Polzela: Založe. 
 
 

 

Si srečen? Tako resnično od srca srečen? 
Potem ne obdrži svoje sreče samo zase, 
ampak jo deli z drugimi. Drugače se  
izgubi. 
Si nesrečen? Se redko ali nikoli ne 
smejiš? Se počutiš nezadovoljen? Potem 
mogoče preveč misliš nase, na svoje 
skrbi, svoj denar, svoje zdravje, svoje 
probleme, svoje trpljenje … 
Kdor se vedno ukvarja samo s seboj, ne 
more biti srečen, ker ne more več ljubiti. 
In nezmožnost ljubiti je konec vsakega 
veselja in začetek pekla. Poskusi s 
prijaznostjo. Poskusi pozabiti svoj Jaz in 
pokaži svoje pravo srce. Bodi ljubeč do 
vsakega. Ne dovoli, da sonce zaide nad 
prepirom. 

Obesi svoje deževne oblake, 
da se posušijo na soncu. 

 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 


