
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

V templju je našel prodajalce 
volov, ovc in golobov  
ter menjalce denarja,  
ki so sedeli tam.  
In iz vrvi je spletel bič  
ter vse izgnal iz templja  
z ovcami in voli vred. 
Menjalcem je raztresel denar 
in prevrnil mize,  
prodajalcem golobov pa rekel: 
»Spravite proč vse to  
in iz hiše mojega Očeta  
ne delajte tržnice!«      (Jn 2,14-16) 

 

»Deset zapovedi« ni vrsta prepovedi 
oziroma omejitev, ampak novo 

življenje. Negativni izraz zapovedi – 
ne kradi, ne žali, ne ubijaj ... se 

spremenijo v pozitivno držo: 
 ljubiti, dati prostor drugim  

v svojem srcu,  
v mišljenje,  

ki seje pozitivnost. 
Uporabljajmo deset  

Božjih zapovedi  
v našem vsakdanu  

in življenje bo  
za vse lepše. 

 

sv. Avguštin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sodobni človek je še bolj kot ljudje 
v prejšnjih časih nagnjen k temu, da 
mu vse v življenju teče brez napora. 
Toda bolje kot se mu godi, manj je 
miren in srečen. Življenja ne gradi 
na pravem temelju. Hoče si graditi 
srečo brez Boga, hoditi hoče po širo-
ki cesti, ki po Jezusovih besedah in 
izkušnjah zgodovine vodi v pogubo. 
Če prebiramo Staro zavezo, vidimo: 
če so bili Judje zvesti sinajski zavezi, 
če so se držali Božjih zapovedi, je 
bilo življenje naroda srečno, Bog 
je bil z njimi, kot jim je bil obljubil. 
Če pa so se od zapovedi odvrnili, se 
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je tudi Bog obrnil proč. Ta zgodba 
se ponavlja skozi vso zgodovino, 
toda žal se ljudje od zgodovine tako 
malo naučimo ...  
 

Vsebina Božjih zapovedi je zapisana 
v podzavest vsakega človek, če Boga 
pozna ali ne. Deset zapovedi, to pri-
znavajo tudi brezverni, je temelj 
vsake zdrave človeške morale, ki 
ureja medsebojne odnose na različ-
nih ravneh. 
 
 

  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

8. 3.: Sofija V. (2014), Sara K. (2020); 
9. 3.: Larisa B. (2019); 10. 3.: Saša Z. 
(1996), Lucija R. (2002); 11. 3.: Anže 
C. (2001), Tim C. (2007); 12. 3.: Nejc 
P. (1995), Grega R. (1995); 14. 3.: 
Tjaž C. (1999). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

8. 3.: Andrej Razgoršek (1999), Angela 
Vidmajer (1999), Ivanka Čmak (2000), 
Roman Zupanc (2009), Marija Krt 
(2017); 9. 3.: Anton Vidmajer (1985), 
Marija Terglav (1989), Karolina Jazbec 
(2014); 10. 3.: Adolf Volasko, župnik 
(1973), Terezija Čepin (1999), Mihael 
Kotnik (2001), Matilda Turnšek (2005), 
Marija Gradič (2016); 11. 3.: Mihael 
Ribič (1984), Anton Tevžič (1984), 
Mihaela Živortnik (1988), Ana Žurbi 
(1988), Martin Štajner (1990), Ivan 
Jurkošek (2000), Ljudmila Fišer (2016); 
12. 3.: Jožefa Čmak (1994), Frančiška 
Avžner (1998), Anton Hace (1999); 
13. 3.: Jožefa Hrašar (1989), Matilda 
Žgank (2010), Benjamin Gerlih (2018), 
Ljudmila Kolenc (2019), Ignac Romih 
(2019); 14. 3.: Marija Ocvirk (1995), 
Rudi Florjanc (2001), Janez Prestor 
(2001), Ana Bašič (2019). 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

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

stacion. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. žup. soupravitelja:  041 634 392 
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 (žup. soupravitelj) 
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj) 
pogreb: dogovor (župn. soupravitelj) 
obisk bolnika: dogovor (ž. soupravitelj) 
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. obhajilo: dogovor (ž. soupravitelj) 
 
 

 

V času, ko ni ovir zaradi epidemije:  
 

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. Mirko Škoflek, 
žup. soupravitelj. 



 

 

 
 
 

 

    7. 3. NEDELJA  * 3. POSTNA * Perpetua in Filicita, mučenki 
 

1 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu  
… za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA 
… za + Avgusta KRKLECA ter Antona in Katarino ARTIČ 
… za + Fridota in Vero KOLAR 
 

 

   8. 3. PONEDELJEK  * Janez od Boga, red. ustanovitelj * Blaženka, muč.        
       

POLZELA                 18.00 
 

… za + Andrejo FLORJANC (30. dan) 
… za + Marijo KRT (obl.) 
… po Marijinem namenu 
 

   9. 3. TOREK  * Frančiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurtski, škof, m.        
 

 

POLZELA                 18.00 
 
 

… za + Alojzija VASLETA 
… za + Majdo MOŽINA (30. dan) 
… za + Mihaelo BELOGLAVC 
 

 10. 3. SREDA  * 40 mučencev iz Armenije * devetdnevnica v čast sv. Jožefu (1) 
 

 

POLZELA          7.30 
POLZELA             8.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… na čast sv. Jožefu v zahvalo za novega škofa 

 

 11. 3. ČETRTEK  * Benedikt, škof       * devetdnevnica v čast sv. Jožefu (2) 
 

 

POLZELA                 18.00 

 

… za + Vita in KORUNOVE 
… za + Marijo, Martina (obl.) STEINER, Majdo, Vinka ZAPUŠEK 
… za + Antona TEVŽIČ ter Fani in Marijo ŠKETA 
 

 

 12. 3. PETEK  * Inocenc I., papež          * devetdnevnica v čast sv. Jožefu (3) 
 
 

 

 

POLZELA                 17.30 
POLZELA                 18.00 

  

… pobožnost križevega pota                                 * gregorjevo 
… za + Janeza BANKOTA (30. dan) 
… v čast Svetemu Duhu 
 

 

 13. 3. SOBOTA  * Leander Seviljski, šk.* devetdnevnica v čast sv. Jožefu (4) 
 
 

 

 

POLZELA                 18.00 
  

… za + Zinko in Milana TERGLAV ter ŠPRONGOVE 
… za + Marijo DUŠIČ (obl.) in Franca PREŠIČEK 
… za + Franca OŽIRJA 
 

 

 14. 3. NEDELJA  * 4. POSTNA - PAPEŠKA    * devetdnevnica sv. Jožef (5) 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR 
… za + Romana SLAPERNIKA (obl.) in Jožeta KANOVNIKA 
… za + Marijo in Mihaela KOTNIK (obl.) 
… za + Anico BAŠIČ (obl.) 
 

8.12.2020 - 8.12.2021 – Leto svetega Jožefa               Sv. Jožef, prosi za nas! 
 



  

 

 RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE 
 

 

Za obisk cerkve in sodelovanje pri sv. 
maši je še vedno potrebno upoštevati 
predpisana navodila: 
 

* Udeležba je dovoljena samo zdravim 
osebam, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo, nimajo povišane tem-
perature in tudi bližnji nimajo okužb.  
* Prisotni morajo ves čas nositi maske, 
vzdrževati razdaljo, razkužiti roke. 
* Število prisotnih je omejeno - oseba 
(družina, gospodinjstvo) na 30 m2.  
* Vsaka druga klop v cerkvi mora biti 
prosta oseb. Upoštevajte oznake!  
* Verniki se pred mašo in po njej ne 
smejo zadrževati v okolici cerkve.  
* Med mašo ni dovoljeno prepevanje. 
* Župnijska pisarna je odprta vsak 
torek od 9. do 11. ure za srečanje z eno 
osebo ali eno družino. Stvari je 
mogoče urediti tudi po vsaki maši. 
 
 

 KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU 
 

 

Križev pot je vsako sredo ob 7.30 in 
vsak petek pol ure pred mašo. Če se 
ne morete udeležiti te pobožnosti v 
cerkvi, si molitev organizirajte doma v 
krogu družine ali najbližjih!  
 
 

 SV. JOŽEF – DEVETDNEVNICA  
 

 

Pred praznikom sv. Jožefa bomo njemu 
v čast opravili devetdnevnico. Prvi dan 
bo to sredo, 10. marca. 
 
 

 PAPEŠKA NEDELJA 
 

 

Papeška nedelja je vezana na dan iz-
volitve papeža, tako je bila pri svetem 
papežu Janezu Pavlu II. to 2. nedelja 
v oktobru, pri papežu Benediktu XVI. 
nedelja po 19. aprilu, pri sedanjem 
papežu Frančišku pa je to nedelja po 
13. marcu – letos 14. marca. 

 

 

 NOVI CELJSKI ŠKOF 
 

 

Sveti oče Frančišek je 
5. marca imenoval za 
celjskega škofa msgr. 
dr. Maksimilijana Ma-
tjaža, ki je bil do sedaj 
profesor na Teološki 
fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Rojen je 23. 
avgusta 1963, v Črni 
na Koroškem. 

 

Slika: Dr. Maksimilijan Matjaž kot pridigar 
na zlati maši g. Janeza Bračuna na Polzeli, 
20. julija 2003.  
 
 

 16. RADIJSKI MISIJON 
 

 

Od 21. do 27. marca 2021 bo misijon 
na Radiu Ognjišče: "Bili so skupaj". S 
svojimi razmišljanji v dnevnih govorih 
(ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij 
Bizjak, Tone Gnidovec, sestra Marina 
Štremfelj, Gabriel Kavčič, sestra Anja 
Kastelic, Ervin Mozetič in pater Igor 
Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici 
in pogovorih bodo sodelovali še drugi 
duhovniki, redovniki, redovnice, laiki. 
Vsak dan bosta misijonska govora ob 
10.15 in 17.00. Ponovitev bo med 22. 
in 24. uro. Posnetki v radijskem arhivu 
na spletni strani Radia Ognjišče. Vsak 
večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v 
katerem boste lahko sodelovali vsi. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Breg. 
 
 

 
 

Tvoj križ, o Gospod, je vir vseh 
blagoslovov, temelj vsake milosti. 
Tvoj križ, o Gospod, šibkosti daje 

moč in celo v smrti življenje. 
(sv. Leon Veliki) 


