
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Marija pa je rekla: »Moja duša  
poveličuje Gospoda in moj duh 
se raduje v Bogu, mojem 
Zveličarju. Kajti ozrl se je  
na nizkost svoje dekle.  
Glej, blagrovali me bodo 
odslej vsi rodovi. Kajti velike 
reči mi je storil On, ki je 
mogočen in je njegovo ime 
sveto. Od roda do roda traja 
njegovo usmiljenje tistim,  
ki mu v strahu služijo.  
Moč je pokazal s svojo roko,  
razkropil je tiste, ki so 
napuhnjenih misli. 

 (Lk 1,46–51) 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE  

Marija, naša tolažba in naše veselje, ki 
nam jo je njen sin Jezus, naš Gospod, dal 
na križu za mater. Vsi kristjani smo njeni 
duhovni otroci, ki jih ljubi, za katere skrbi. 
Kje je najboljši del, ki ji ne bo vzet, ki ga 
želi deliti z nami? To so nebesa, večna 
blaženost. Ravno danes praznujemo 
blaženi dan, na katerega se je poslovila od 
te žalostne zemlje, da bi vzela v posest 
svoj najlepši del v nebesih, kjer sedaj 
kraljuje povišana nad vse zvezde, kraljica 
vseh očakov, vseh prerokov in apostolov, 
in prosi za nas, svoje otroke.  

Po: A. M. Slomšek, Marijo ljubijo vsa srca 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   POČITNICE IN BOG  
 

Človek, ki bi samemu sebi napovedal 
slavno prihodnost, bi se pred ljudmi 
osmešil. Kdo bi ga jemal resno, posebno 
če bi bil mlad in preprostega rodu. Še 
manj je verjetno, da bi kdo takšno 
napoved zapisal v neko knjigo, ki bi se 
ohranila ter brala stoletja. Najmanj pa je 
verjetno, da bi se takšna napoved o 
slavni prihodnosti uresničila. Takega 
primera zgodovina ne pozna. In vendar 
ga pozna. Marija, preprosta mladenka, 
skoraj še deklica, živeča v komaj 
znanem naselju nekje na koncu 
rimskega cesarstva. Beremo, kako je o 
sebi že sama napovedala, da jo bodo 
blagrovali vsi rodovi. Našel se je torej 
nekdo, ki je to njeno napoved zapisal v 
neko knjigo. Ta knjiga je postala ena 
najbolj branih knjig, skozi stoletja je šla 
iz rok v roke, prevajali so jo v stotine 
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jezikov, prišla je tudi do nas. Dekletova 
napoved se je uresničila. Ni žene, katere 
ime bi se na svetu tolikokrat izgovorilo 
in blagrovalo, ki bi bilo o njej napisanih 
toliko knjig, ki bi bila tolikokrat in na 
tako različne načine upodobljena, v 
toliko pesmih opevana, ki bi bilo  njej v 
čast zgrajenih toliko svetišč.  
Kaj je na njej velikega? Na njej sami nič. 
Njena veličina je od drugod: Velike reči 
mi je storil On, ki je mogočen in njegovo 
ime je sveto, je priznala obenem s 
preroštvom, da bo blagrovana. Zato se z 
drzno napovedjo, da jo bodo blagrovali 
vsi rodovi, ni osmešila. Še posebej na 
današnji praznik se toliko bolj zatekamo 
k njej v molitvah, v zahvalah, v 
priprošnjah …, da nam od zgoraj izprosi 
blagoslov.                            Po: Beseda da besedo 
 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
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tel. administratorke:   031 559 635   
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BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.30; delavniki (razen 
srede): april-september 19.00; 
marec- oktober 18.00; november-
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 po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA:  
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do 
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 
18. ure. Redno po svetih mašah. 
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi. 
TRR Župnija: SI56040010047546188 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA 
 

Andraž nad Polzelo 153, 
3313 Polzela  

mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346  
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 9.00; delavniki (razen 
srede): april-september 18.00; 
marec-oktober 17.00; november-
februar 18.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek 
pol ure pred mašo; 
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred 
mašo, pred prazniki, priložnostno 
po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava 
med tednom v župnišču Polzela, 
priprava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču 
na Polzeli. 
TRR Župnija: SI56040010047460537 
TRR Karitas:  SI56040000276302695 
 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete 
Polzela. Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.  



 
 
 

15. 8. NEDELJA  *  MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren  * Tarzicij 
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POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              9.00 

 
 

POLZELA                 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + Milana GROBINA (obl.) 
… za + Alojza in Marijo PIŽORN,  
           PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE 
… za + Romea TAVČARJA (obl.) in mamo IDO  
… za + Avgusta LIKEBA 
… za + Gvida in Terezijo JELEN ter Majdo MOŽINA 
… za + Cilko RAKUN ter vse RAKUNOVE    
 

16.8. PONEDELJEK  *   Rok, romar in spokornik 

 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Jožico in Ivanko KAČ (obl.) 
… za + Andrejo OGRIS (8. dan) 
 

17.8. TOREK *    Evzebij, papež, mučenec * Hijacint, duhovnik 

 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Marijo ŠKETA ter Franca in Julijano OCVIRK 
… za Janeza Bračuna 
 

18.8. SREDA  *  Helena, cesarica * Leonard, opat 

 
                    

POLZELA             8.00 
 

…  v čast sv. Jožefu 
 

19.8. ČETRTEK  *   Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof 

 

 

      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE 
… za + Ivana in Alojzijo PRAŠIČEK 
 

20.8. PETEK  *   Bernard, opat in učitelj * Samuel (Samo) 

 

 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Milana BASTAŠIČA (obl.) 
… za + Slavka in Silvo HOFMAN, vse HOFMANOVE in 

KOTNIKOVE  
… za + Ernesta OBERMAYERJA (8. dan) 
 

21.8. SOBOTA  *   Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof 
 

 

      

POLZELA          19.00 
  

… za vse + DRINJAKOVE 
… za Julija OCVIRKA 
 

22. 8. NEDELJA  * 21. NEDELJA MED LETOM  * Devica Marija Kraljica 
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POLZELA             7.00 
 
 

ANDRAŽ              9.00 
 
 
 
POLZELA                 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Štefko in Jožeta KRONOVŠKA ter sinova Zlatka  
    in Otona 
… za + Janeza in Frančiško FURLAND ter Bernardo in 
    Antonijo PIREC 
… za + Ludvika, Marka, Nino MEKLAV, vse JUGOVE IN 
    Vilija ČREMOŽNIKA 
… za + Marijo Peterle (8. dan) 
… za + Marijo SEVČNIKAR (3. obl.)  
… za + Ludvika (obl.), Angelo CIZEJ in Andrejo OGRIS 
 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

V nedeljo, 22. avgusta, bo med sveto 
mašo pri Sv. Andražu krščen Izidor P.  
Po drugi sveti maši na Polzeli pa bosta 
zakrament svetega krsta prejela Gal K. in 
Jan H. 
 
 

 

V tednu od 16. do 20.8. bo župnik 
sodeloval na oratoriju v Vitanju, zato 
bo v tem času dosegljiv bolj po 
telefonu ali po večernih sv. mašah. 
 
 

  MARIJINO VNEBOVZETJE 
 

 

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

To 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! 
  

 

 

 TERMINI SV. MAŠ 
 

 

Od 15. avgusta dalje bo nedeljska sv. 
maša v Andražu ob 9. uri, druga na 
Polzeli pa ob 10.30 uri.  
 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Vodovnik, Andraž 118, 
Sitar, Andraž 121 in Praprotnik, 
Andraž 123; Polzela: Založe. 
 
 

 

 PREDVIDENA SREČANJA 
 

 

ŽPS in ŽGS Polzela: ponedeljek, 
23.8., po večerni sv. maši, v veroučni 
učilnici Polzela. 
 

Katehistinje Polzela in Andraž: 
torek, 24.8., po večerni sv. maši, v 
župnišču Polzela. 
 

ŽPS in ŽGS Andraž: četrtek, 26.8., 
ob 20. uri, v župnišču Andraž, 
 

Voditelji mladinske pastorale 
Polzela in Andraž: petek, 27.8., po 
večerni sv. maši, v župnišču na 
Polzeli. 
 

Organisti Polzela in Andraž: po 
planu v začetku septembra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RACE – Lovec kolegu: »Včeraj sem ustrelil kar 
14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – Lovec: »Ne. Divji 
je postal kmet, ki je bil njihov lastnik.« 


