
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tedaj je poklical k sebi množico 
skupaj z učenci in jim rekel: »Če 
hoče kdo hoditi za menoj, naj se 
odpove sebi in vzame svoj križ  
ter hodi za menoj. Kdor namreč 
hoče rešiti svoje življenje, ga bo 
izgúbil; kdor pa izgubi svoje 
življenje zaradi mene in zaradi 
evangelija, ga bo rešil.« 
                                              (Mr 8,34–35) 

 

 24. NAVADNA NEDELJA - KRIŽEVA 
 

Gospod hoče, da njegovi tako včerajšnji 
kot današnji učenci vzpostavijo z njim 
oseben odnos in ga s tem sprejmejo v 
središče svojega življenja. Zato jih 
spodbudi, da se z vso resnico postavijo 
pred same sebe. Jezus danes postavlja to 
tako neposredno in pristno vprašanje 
vsakemu od nas: 'Kdo sem jaz zate?' 
Tudi nam se lahko zgodi, kakor se je 
Petru, da z navdušenjem zatrdimo: 'Ti si 
Kristus.' Toda ko nam Jezus jasno pove, 
kar je rekel učencem, da se bo njegovo 
poslanstvo izpolnilo, ne na široki cesti 
uspeha, temveč na strmi poti trpečega, 
ponižanega, zavrženega in križanega 
Služabnika, se lahko tudi nam zgodi, 
kakor se je Petru, da protestiramo ter se 
upremo, saj je to v nasprotju z našimi 
pričakovanji, posvetnimi pričakovanji. V 
takih trenutkih si tudi mi zaslužimo 
koristen Jezusov očitek.            Po: E. Mozetič 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   VERE NI BREZ 
  (KRIŽANE)LJUBEZNI  
 

Raoul Follereau v eni svojih knjižic piše, 
kako je neki »neoporečen« kristjan ob 
koncu življenja prišel pred Boga in mu 
dejal: »Gospod, vse življenje sem ti zvesto 
služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je 
nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi 
prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati 
marsikdo med nami, ki živi svoje 
krščanstvo površno, brezosebno, iz 
navade. Jezusovo vprašanje učencem v 
današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, 
kdo sem?« je namenjeno slehernemu od 
nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus Kristus?« To 
terja od nas oseben, enkraten in tudi 
obvezujoč odgovor, ki ga ne bomo izrekli 
z jezikom, temveč s svojim življenjem – 
hodeč po Jezusovi poti, nad katero se 
razteza senca križa. Jezus nam daje 
vedeti, da njegov odhod v trpljenje in 
smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh 
tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu 

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

12. september

 



dobi Jakobov nauk o veri in delih svojo 
dejansko neizpodbitnost. Vera brez 
trpljenja ni krščanska vera. Vera, ki hoče 
le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila.  
Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni 
Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj 
umetnosti iskal kakšno izjemno 
upodobitev Jezusa na križu. V neki 
prodajalni starin je odkril kip Križanega, 
ki je bil hudo poškodovan med 
državljansko vojno. Kupil ga je in sklenil, 
da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani 
spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo mojih 
polomljenih udov obujaš spomin na 
tiste, ki so v vojni uničevali moje podobe, 
kako da ti ne pride na misel toliko in 
toliko tistih, ki žalijo, ranijo, zlorabljajo in 
pohabljajo svoje brate v času po vojni? … 
Poglej, neizmerno veliko kristjanov se 
utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju 
nad lepimi Kristusi, pri tem pa pozabljajo 
na svoje brate, na ljudi: na grde, 
polomljene in trpeče Kristuse. S tem se 
ne morem strinjati.«        Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 

 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  
telefon ključarja:       031 604 304 
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.  



 
  

 
 
 

12.9. NEDELJA  * 24. NEDELJA MED LETOM - KRIŽEVA * Marijino ime 
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POLZELA             7.00 
 
 
 

ANDRAŽ              9.00 
 
 
 

 

G. OLJKA     10.30 

 

… za Romea TAVČARJA in mamo Ido 
… za Marijo PETERLE (30. dan) 
… za Milana FUŽIRJA (obl.) ter Štefko in Franca 
… za + DOMNETOVE, SREDENŠKOVE ter 
    BLAGOTINŠKOVE iz Podkraja  
… za + Franca ATELŠKA 
…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       

 

13.9. PONEDELJEK  *  Janez Zlatousti, škof  * Notburga, dekla 
 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Andrejo FLORJANC 
 

14.9. TOREK     *  Povišanje svetega Križa * Papas, mučenec 

 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Cvetko in Baltazarja DEDIČ 
… za + Franca VASLETA 
… za + Terezijo in Ivana PAINKRETA, Tilna 
           KLOKOČOVNIKA in Nino MEKLAV 
 

15.9. SREDA      *  Žalostna Mati Božja * Valerijan, mučenec 

 
                    

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefa 
 

16.9. ČETRTEK  * Kornelij in Ciprijan, škof, mučenca 

 

 

      

ANDRAŽ                               18.00 
POLZELA                 19.00 

 

… za + Ljudmilo JEŽOVNIK in vse + BRŠEKOVE 
… za + Cvetko OŽIR OBU (8. dan) 
… za + Avgusta LIKEBA 
… za + Jožeta in Ljudmilo KOŠEC 

 

17.9. PETEK        *  Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj 

 

 

      

POLZELA      19.00 
  

… za + Jožeta in Faniko ZAGORIČNIK 
… za + Mirana BLAGOTINŠKA, Milana in Zinko TERGLAV 
… za + Cirila PRAPROTNIKA ml., Marijo in vse CIRILOVE 

 

18.9. SOBOTA     *  Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik 

 

 

      

POLZELA                                      19.00 
  

… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA 
… za + Rada TROBINA in vse + sorodnike 
… za + Marijo VIDMAJER 

 

19.9. NEDELJA  * 25. NEDELJA MED LETOM * Januarij, škof 
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POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00 
 
  
 
POLZELA                               10.30 

 

…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Ljudmilo in Martina ZEVNIKA, Jankota 
    PRAPROTNIKA in + starše 
… za + Ivana KRAJNCA (obl.), vse + REPINOVE in 
    TAJNŠEKOVE 
… za + Antona in Rozalijo KOKOVNIK (obl.) 
…  za + Alojza SATLERJA                        
 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 12. septembra, bo ob 10.30  
sv. maša na Gori Oljki, ko bomo obhajali 
slovesnost ob križevi nedelji. Ob tej uri 
na Polzeli ni sv. maše. 
 
 
 

V ponedeljek, 13. septembra, bo na 
Polzeli po večerni sv. maši srečanje 
članov ŽPS. 
 
 
 

V torek, 14. septembra, bo na Polzeli 
po večerni sv. maši srečanje članov 
polzelske KARITAS. 
 
 
 

V petek, 17. septembra, bo po večerni 
sv. maši v župnišču na Polzeli srečanje 
mladinske veroučne skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 19. septembra, bo na Polzeli 
krščena Dalija M. 
 
 

 KRVODAJALSKA AKCIJA 
 

 

Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Žalec in Krajevna organizacija 
Rdečega križa Polzela vljudno vabita na 
krvodajalsko akcijo, ki bo v veroučni 
učilnici Župnije Polzela, v sredo, 22. 
septembra, od 7. do 12. ure. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Čretnik, Andraž na Polzelo 
211, Čretnik, Andraž nad Polzelo 
208, Oder, Andraž nad Polzelo 209; 
Polzela: Breg pri Polzeli. 
 
 

 

 

 VEROUK  
 

 

Veroučna srečanja se bodo letos začela s 
ponedeljkom, 13. septembra. Cenik gradiv 
je objavljen na oglasni deski in župnijski 
spletni strani. 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. 
 

Prispevek za verouk: 
- 1. otrok 10 €,   
- 2. in 3. otrok 5 €,  
- vsak nadaljnji otrok brezplačno. 
Morebitno že preveč plačani prispevki 
bodo vrnjeni oz. obračunani pri nakupih 
veroučnega gradiva. 
 

POLZELA 
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj s 
prispevkom za verouk lahko prejeli pri 
prvi veroučni uri. Vpis otrok v 1. razred 
bo pri prvi veroučni uri. Predvideni 
urnik: 
 

 
 

ANDRAŽ 
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj s 
prispevkom za verouk lahko prejeli 5.9. 
po nedeljski sv. maši in 6.9. od 19. do 20. 
ure – obakrat v veroučni učilnici. V teh 
terminih bo možen tudi vpis otrok v 1. 
razred. Predvideni urnik: 
 

 


