
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Rekli so: »Mojzes je dovôlil 
napisati ločitveni list in jo 
odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: 
»Zaradi vaše trdosrčnosti  
vam je napisal to zapoved,  
na začetku stvarjenja pa ju je 
Bog ustvaril kot moža in ženo.  
Zaradi tega bo mož zapústil 
očeta in mater in se pridrúžil 
svoji ženi in bosta oba eno telo.  
Tako nista več dva, ampak eno 
telo. Kar je torej Bog združil,  
tega naj človek ne ločuje!« 
                                                 (Mr 10, 4–9) 

 

 
 
 

 27. NAVADNA NEDELJA - ROŽNOVENSKA 
 

Verujem, da je bistvenega pomena to:  
»Žena, glej tvoj sin – sin, glej tvoja mati!«  
kar je izrekel na križu umirajoči Gospod;  

to naročilo danes ponavlja meni, 
uresničilo pa se je v trenutku oznanjenja. 

Zato zvest izročilu Cerkve pridružujem 
svoj glas množici, ki uresničuje tvojo 

preroško napoved: »Glej, odslej me bodo  
blagrovali vsi rodovi!« In nenehno 

ponavljam molitev grešnikov  
in svetnikov: 

Sveta Marija, Mati 
Božja, prosi za nas 
grešnike zdaj in ob 

naši smrtni uri.«               
Jacques Loew 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

   POSVEČENA SKUPNOST  
 

Po Božji podobi ustvarjen človek je narejen 
tako, da ne more biti sam. V človeškem 
srcu je ljubezen, iskra podobnosti z Bogom, 
saj ljubezen povezuje med seboj tri Božje 
osebe. Ljubezen vedno potrebuje nekoga, 
da se mu razodene. Večina ljudi na svetu 
ima »poklic«, da ob svojem času, ko 
dosežejo duševno in telesno zrelost, 
osnujejo skupnost, ki ji pravimo družina. O 
družini je bila napisana cela gora knjig in 
izrečenih je bilo veliko lepih in globokih 
misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v 
prvem berilu in jo je Jezus navedel pred 
farizeji: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta 
in mater in se pridružil svoji ženi in bosta 
eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v svojem 
srcu, in iz potrebe, da bi to ljubezen 
nekomu dal, v zameno pa bi od njega prejel 
ljubezen, zrel človek zapusti družino, v 
kateri se je rodil in kjer je odraščal. V 
družini ima vsakdo svoje poslanstvo in 
nalogo. Mož naj bi bil modra glava družine, 
žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno 

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

3. oktober

 



nežnostjo prinaša v družinsko skupnost 
toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci 
naj bi s hvaležnim in učljivim srcem 
posnemali vse dobro, kar na starših vidijo. 
Krščanski zakonci imajo pravico in 
dolžnost, da vsak zase in drug za drugega 
prosijo Boga, naj v njih okrepi milost 
zakramenta svetega zakona. To ni enkrat 
za vselej sklenjeni obred, ampak 
neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora 
stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih 
vplivih, predvsem svoje domače družine. 
Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, 
ki oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze 
že zgodaj v domači hiši, v družini od staršev 
pa tudi od drugih članov družine. Glavni 
vpliv, s katerim starši oblikujejo svoje 
otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo 
vsakdanje ravnanje in govorjenje, pri 
katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo 
na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni 
zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v 
tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v tem, 
kaj in kakšni so.«                Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Trg sv. Marjete 1, 
3313 Polzela 

mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099 
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.  



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.10. NEDELJA * 27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA 

1 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. OLJKA    10.30 

 

…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Ivano (obl.), Antona OGRAJENŠKA  
           ter Srečka BRINOVŠKA 
… za + Valentina BRUNŠKA (8. obl.) 
… za mir in dobro v občini 

 

4.10. PONEDELJEK  *   Frančišek Asiški, red. ustanovitelj 
 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Franca JAZBECA 
 

5.10. TOREK  *    Marija Favstina Kowalska, red. * Flora (Cvetka), d. 

 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Matildo (obl.), Franca ter Minko VAŠL 
… za + Leopolda, Marijo in Katarino VREČAR 
 

6.10. SREDA  *   Bruno, red., ustanovitelj kartuzijanov * Marija Frančiška, red. 

 

                    

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefa 
… za + Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE 
 

7.10. ČETRTEK  *   Rožnovenska Mati Božja, Justina, dev., mučenka 

 

      

             POLZELA                 19.00 
 

… za + Cvetko OŽIR OBU (30. dan) 
… za + Jožeta in Ljudmilo KOŠEC 
 

8.10. PETEK  *    Benedikta, dev., mučenka * Tajda, spokornica 
 

 
      

 POLZELA      19.00 
  

… za + Franca in Faniko ZUPAN ter vse rajne 
 

9.10. SOBOTA  *   Dionizij, škof in tovariši, muč. Janez Leonardi, red. ust. 

 

      

POLZELA            15.30                         

POLZELA            19.00 

  

… poročna sv. maša 
… za + Janeza CUKJATIJA 
 

10.10. NEDELJA * 28. NEDELJA MED LETOM,  Danilo (Danijel), škof 

 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA     10.30 

 

…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + rodbino GRIL, Romana (obl.)  
            in rodbino SEDOVŠEK 
… za + Ivana JELENA (obl.) 
… za + Tončija OCVIRKA in vse rajne OCVIRKOVE 

 



 
 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 3. oktobra, se s sv. mašo na 
Brezjah, ob 16. uri, pričenja Teden za 
življenje. Tokratno geslo je »Z veseljem 
do življenja skrbimo drug za drugega.« 
Razmišljanja in videoprispevki bodo 
objavljeni tudi na spletni strani 
https://gibanjezazivljenje.si/. Naj bo 
Teden za življenje za spodbudo, za več 
življenja med nami. 

 
 

 SKAVTI 
 

 

Skavti začenjajo srečanja to  nedeljo, 3. 
oktobra, ob 15. uri, pri Aninem domu v 
Preboldu. Vabljeni vsi od 6. razreda 
dalje, tudi srednješolci in študenti. Več 
informacij lahko dobite pri Vidu, tel. 
031 562 733. 

 
 

 COPZ CEKINČKI 
 

 

Cerkveni otroški pevski zbor CEKINČKI 
vabi v svoje vrste nove člane. Otroci, ki 
radi pojete, ne odlašajte in se čim prej 
pridružite. Zborovodkinja Mateja in 
dosedanji pevci vas z veseljem 
pričakujejo. Vaje ob petkih ob 15. uri v 
župnijski cerkvi. 
 
 

 POGOJI OBISKA SV. MAŠ 
 

 

Od srede, 15. septembra, je tudi za 
obisk sv. maš v veljavi izpolnjevanje 
enega od PCT pogojev. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Cevzar, Andraž na Polzelo 
204, Hudobreznik, Andraž nad 
Polzelo 204; Polzela: Polzela I. 
 
 

 

 

Moli zato, da zgradiš svojo srečo,  
in ne zato, da porušiš srečo drugih. 

 (japonski pregovor) 

 
 

  

 OKLICI PRED POROKO 
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti:  
ženin Miha Hrastnik, Lepa Njiva, 
župnija Mozirje in nevesta Klavdija 
Sivec, Vrtna ulica, župnija Polzela. 
 
 

 ROŽNI VENEC 
 

 

Italijanski redovnik in duhovni pisatelj 
Alessandro Pronzato je zapisal:  

Naj povem, da sem ohranil zelo grdo 
navado, da molim rožni venec. In to 
vsak dan, vsak večer. Tudi v avtomobilu 
ga molim, zlasti po avtocesti, ko položim 
nogo na plin in vozim po cestišču, kjer 
me more vsakdo prehiteti … Nekateri 
pri rožnem vencu zadremajo, drugi 
zehajo, tretji se dolgočasijo, so slabe 
volje, zdi se jim blebetanje in 
zapravljanje časa – zame pa pomeni 
rožni venec vedno nekaj novega, ob 
njem razmišljam in dobim nove 
spodbude … Povedali so mi, da je neki 
duhovnik v cerkvi raztrgal rožni venec 
in mahal pred verniki z evangelijem v 
roki, češ: To berite, tisto staro šaro pa 
vrzite stran! Rekli so mi, da ga je neka 
ženica po tistem »obredu« takole 
zavrnila: »Gospod, jaz ne vidim več 
brati. Pripravljena sem poslušati branje 
evangelija, ko boste vi zares verovali in 
ko boste potrgali vse molke. Za nagrado 
pa bom vsak dan zmolila en rožni venec 
za vas. Je prav tako?«  

Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo 
priložnost, da v mesecu oktobru v naši 
sredi še bolj oživimo to molitev. Naj 
nam pomaga poglobiti našo vero. 

Po: J. Kužnik 
 

 

 

 

Rožni venec je molitev, po kateri skupaj z 
Marijo gledamo na celo Jezusovo življenje. 
Nihče ni bližje Jezusu kakor Marija. 


