
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

In spet je poklical k sebi množico 
in ji govóril: »Poslušajte me vsi in 
doumite! Nič ni zunaj človeka,  
kar bi ga moglo omadeževati,  
če pride vanj, ampak ga 
omadežuje to, kar pride iz 
človeka. Od znotraj namreč,  
iz človekovega srca, prihajajo 
hudobne misli, nečistovanja, 
tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, 
hudobije, zvijača, razuzdánost,  
nevoščljivost, bogokletje, napuh, 
nespamet. Vse te hudobije  
prihajajo od znotraj in 
omadežujejo človeka.« 
 

 (Mr 7,14–15.21–23) 
 

 22. NAVADNA NEDELJA  
 

Gospod, 
zahvaljujemo se 
ti, da te lahko 
poslušamo, in 
daj, da bomo 
tvoje besede 
zmeraj prav razumeli.  
Očistil si nas s svojo milostjo, naj 
ostane naša notranjost brez grdobije.  
Čiste roke in čisto srce,  
o Bog, nam ustvari.                

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   POSLUŠAJTE IN DOUMITE  
 

Kot beremo v današnjem prvem berilu, 
je Mojzes trdno zagovarjal izpolnjevanje 
vseh Božjih zapovedi in navodil, a je prav 
tako poudarjal, kako blizu je Bog ljudem. 
Izpostavil je modrost, ki je značilnost 
pozornih ljudi. Upoštevanje Božjih 
zapovedi prinaša mir in ne bolečine. 
Drugo berilo pa nam odgovarja na 
vprašanji, kdo smo in kako naj živimo. 
Poudari, da smo Božji otroci – naša 
dejanja so prvi sadovi njegovega 
stvarjenja. Božja beseda je vsajena v 
naših srcih. V današnjem evangeljskem 
odlomku se Jezus sooči s farizeji. Odločno 
jim spregovori, saj je sit tega, da so tako 
privrženi človeškim predmetom 
zaznavanja. Dovolj ima njihovega 
vztrajanja, da čistijo zunanjost namesto 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
 Sv. Andraž nad Polzelo 

Tel.:   051 233 242 (U.L.)  *  041 381 472 (M.S.)  *  041 259 317 (D.S.)  *  031 559 635 (J.K.) 
 

29. avgust

 



svoje notranjosti. Ko svari njih, 
spregovori tudi nam. Jezus nas tako uči, 
da nam bo, če se osredotočimo na 
ljubezen do Boga, dobro v srcu in v duši. 
Kako naj torej ljubimo Boga? Najprej 
moramo prisluhniti Duhu, ki je v nas, in 
izključiti zunanje vplive. Da bi to lahko 
storili, moramo nameniti čas molitvi. 
Vztrajati moramo. Če bomo tako delali, 
bo vse drugo steklo samo. Bog nas bo 
blagoslovil z milostjo od zgoraj. 
Prepričani v Božjo ljubezen do nas bomo 
zaživeli v večji ponižnosti in zaupanju do 
drugih. Naša srca, ki se tako zlahka 
napolnijo s pohlepom, obrekovanjem in 
napuhom, bodo počasi očiščena. 
Človeško srce najbolj hrepeni po 
božanskem odnosu. Ko enkrat vstopimo 
v ta odnos, se naučimo, kako resnično 
ljubiti.  

Po: K. Johnson 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Trg sv. Marjete 1, 
3313 Polzela 

mat.št.: 12301070, dav.št.: 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/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.30;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
19.00; november-marec 18.00;  
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-oktober 
18.00; november-marec 17.00.  
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.  



 

 
 
 

29. 8. NEDELJA  * 22. NEDELJA MED LETOM  * Muč. Janeza Krstnika 
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POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ                         9.00 
 
 
POLZELA                 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… Mariji v zahvalo ter priprošnjo za zdravje,  
    varstvo in blagoslov družine 
… za + Ivana DUŠIČA (obl.) in Angelo DUŠIČ 
… za + Ivanko ROJŠEK (obl.) ter Ivana in Jožefo ROJŠEK 
… za + Milana VASLETA (obl.)  
… za + Angelo (obl.) in ostale ZAGORIČNIKOVE 
 

30.8. PONEDELJEK  *  Feliks (Srečko), mučenec * Alfred Ildefonz Schuster, š. 

 

      

 ANDRAŽ              18.00 
POLZELA                 19.00 

 

… za + Jožefo SITAR 
… za + Pavlo FLORJANC 
 

31.8. TOREK *   Rajmund Nonat, red., kardinal * Nikodem, Jezusov uč. 

 

      

POLZELA                 19.00 

 

 
 

… za + Jožefa TERČAKA (8. dan) 
… za + Franca ROMIHA in starše 
 

1.9. SREDA  *  Brezjanska Mati Božja * Egidij (Tilen), opat  

 

                    

POLZELA             8.00 
 

… za + Alojza CIMPERMANA (obl.) 
… v čast sv. Jožefu 

 

2.9. ČETRTEK  *    Marjeta, devica, mučenka * Janez Postivec 

 

1 

      

 POLZELA                           18.30 
POLZELA                 19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Franca ZUPANA (obl.) in sorodnike 
… za + Kristino TURNŠEK (obl.) 
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 

 

3.9. PETEK  *    Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa, muč. 

 

1 

      

ANDRAŽ           17.30 

ANDRAŽ          18.00 
POLZELA                18.30 

POLZELA      19.00 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Kristino in Andreja KUŽNIKA ter rodbino UČAKAR 
…  pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Avgusta PLASKANA (5. obl.) 
… v čast Srcu Jezusovemu 
… molitev, češčenje pred Najsvetejšim 

 

4.9. SOBOTA  *   Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok 

 

1 

      

  POLZELA      19.00 
  

… za + Jožeta in Silvo VAŠ 
… za + Rozalijo in Andreja KORBER 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 

 

5.9. NEDELJA  * 23. NEDELJA MED LETOM * Mati Terezija, redovnica 
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POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              9.00 
 
POLZELA                 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Milana OŽIRJA in vse DOLINŠEKOVE  
… za + Marijo VERDEV (obl.) in Martina 
… za + Boštjana JELENA 
… za + Ano RIBIČ  

 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 29. avgusta, bo pri sv. 
maši ob 10.30 dekan g. Mirko 
Škoflek uradno umestil g. Urbana 
Lesjaka za župnika Polzele in 
župnika soupravitelja župnije 
Andraž nad Polzelo. Ob tem se bomo 
g. Mirku tudi zahvalili za vodenje 
župnije v minulem letu. 
 
 

 

V soboto, 4. septembra, bodo na Polzeli 
krščeni Anže K. ter Eva in Ota R. 
 
 

 

V nedeljo, 5. septembra, bo med sv. 
mašo pri Sv. Andražu krščen Florjan Z. 
 
 

 

 VEROUK  
 

 

Veroučna srečanja se bodo letos 
začela s ponedeljkom, 13. 
septembra. Urnik in cenik gradiv bo 
objavljen naknadno. Uradni začetek 
veroučnega leta bo na Slomškovo 
nedeljo, 26. septembra, pri sv. 
mašah v Andražu ob 9. uri in na 
Polzeli ob 10.30 uri. 
 

POLZELA 
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj 
s prispevkom za verouk (10 €) lahko 
prejeli pri prvi veroučni uri. Vpis 
otrok v 1. razred bo pri prvi 
veroučni uri. 
 

ANDRAŽ 
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj 
s prispevkom za verouk (10 €) lahko 
prejeli 3.9. po večerni sv. maši, 5.9. 
po nedeljski sv. maši in 6.9. od 19. do 
20. ure – vse v veroučni učilnici. V 
teh terminih bo možen tudi vpis 
otrok v 1. razred. 
 
 

 

 

 GLAVNI SKLEPI SREČANJ ŽPS in ŽGS 
 

 

V obeh župnijah se bodo ure sv. maš  
spreminjale s spremembo časa na 
zimski oz. poletni. 
 

POLZELA 
Sv. maše na Gori Oljki bodo odslej ob 
10.30 uri in takrat jih v župnijski cerkvi 
ne bo. Velja že za letošnje sv. maše na 
križevo, rožnovensko in zahvalno 
nedeljo. Mašni nameni, ki so na te 
nedelje že darovani se bodo prestavili na 
jutranjo sv. mašo. Po dogovoru se lahko 
opravijo tudi na Gori Oljki ali drugič. 
 

ANDRAŽ 
Tedenske sv. maše bodo še naprej 
priložnostno. Pri nedeljskih sv. mašah 
sta mogoča samo dva mašna namena. 
V letošnjem pastoralnem letu bomo 
pričeli s srečanji mladinske skupine. 
  
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Blagotinšek, Andraž na 
Polzelo 37, Miklavc, Andraž nad 
Polzelo 15; Polzela: Breg pri Polzeli. 
 
 

 

Danes pogosto pozabljamo  
na besedo »hvala«.  

Kristjan, ki se ne zna zahvaliti,  
je pozabil na Božji jezik. 

(papež Frančišek) 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


