
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Čez osem dni so bili učenci 
spet notri in Tomaž z njimi. 
Jezus je prišel pri zaprtih 
vratih, stopil mednje in jim 
rekel: »Mir vam bodi!«  
Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sèm  
in poglej moje roke!  
Daj svojo roko in jo polôži v 
mojo stran in ne bodi  
neveren, ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovóril in rekel: 
»Moj Gospod in moj Bog!«  
Jezus mu je rekel:  
»Ker si me videl, veruješ?  
Blagor tistim, ki niso videli,  
pa verujejo!« 

(Jn 20,26-29) 

 

Usmiljeni Oče, v velikonočnih praznikih 
poživljaš vero svojega ljudstva.  

Pomnoži v nas svojo milost,  
da bomo vsi vedno 

 bolj spoznavali,  
s kakšnim krstom  
smo bili očiščeni,  
v kakšnem Duhu  

prerojeni in s kakšno  
krvjo odrešeni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vera, tudi tista preprosta, vsakdanja, 
naravna in ne zgolj nadnaravna, ni 
v tem, da si prepričan o nečem, kar 
si na lastne oči videl in z lastnimi 
rokami otipal. Če bi bilo vse človeško 
spoznanje omejeno na to, bi bilo zelo 
revno. Nadnaravna vera sicer potre-
buje tudi razumske dokaze, in to je 
predmet verouka, pridig, priprav 
na prejem zakramentov, vendar pa 
je pri pripravljanju poti do vere ve-
liko bolj potrebna ponižnost duha 
in prošnja za milost, ki razsvetli naš 
razum. Potrebna je odprtost srca in 
življenje v skladu z glasom vesti, ki 
govori vsakomur.  

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
 

Tel.:   041 634 392 (M.Š.)  *  041 381 472 (M.S.)  *  041 259 317 (D.S.)  *  031 559 635 (J.K.) 
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

11. 4.: Danijel R. (1993); Nejc Ž. (2004); 
12. 4.: …; 13. 4.: David P. (1993); Ana 
K. (2003); Sara S. (2013); 14. 4.: Stanko 
K. (1990); Tomaž Z. (1990); Žan B. 
(1990); Nina H. (1990); Aljaž O. (1990); 
Jurij P. (2013); Jan E. (2013); Vita R. 
(2019); Lucija J. (2019); 15. 4.: Tim 
G. (1995); 16. 4.: Lovro R. (1995); 
17. 4.: Maja Š. (1994); Lavra V. (1994); 
Ajda C. (1994); Leon S. (1994); Toni 
B. (2006); Tanaja B. (2011); Kristian 
H.G. (2011); Vita Č. (2016); 18. 4.: 
Karolina Kristina K. (2010). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

12. 4.: Amalija Jelen (1982), Jožef 
Ulaga (1985), Jože Gregorc (2008), 
Terezija Jurenec (2013), Ana Doler 
(2014), Marija Žagar (2018), Ivana 
Svetko (2019); 13. 4.: Ivanka Bizjak 
(1987), Marija Turnšek (2003), Safet 
Hadžić (2004), Ivanka Cimperman 
(2011), Alojzija Jug (2015); 14. 4.: 
Anton Razgoršek (1980), Frančiška 
Jelen (1987), Frančiška Štefančič 
(1988), Stane Urbanč (1991), Marija 
Jug (2010), Bojan Štruklec (2010), 
Jasmin Lisančič (2018); 15. 4.: Marija 
Jeršič (1993), Ivana Kotnik (1996), 
Mihael Plevnik (2000), Angela Turnšek 
(2000), Vili Štefančič (2012), Karmen 
Povše (2014); 16. 4.: 17. 4.: Ana Mik-
lavžina (1980), Ida Pečnik (1982), 
Helena Hrovat (1982), Andrej Koren 
(1996), Jože Pevnik (1996), Jože 
Gerlih (2001), Darinka Verbnjak 
(2007), Branko Tamše (2017), Peter 
Tkalec (2017), Janko Žurbi (2018); 
18. 4.: Marija Šuster (1981), Marjan 
Peterle (2008), Dani Vidmajer (2012). 

 

 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. 



  

 
 
 

 

  11. 4. NEDELJA  * 2. VELIKONOČNA * BELA * BOŽJEGA USMILJENJA 
 
 

 

 

POLZELA                 10.00 
 

… za + Vinka ml. VIDMAJERJA (obl.)  
… za + Mihaelo BELOGLAVC  
… za + starše HRIBERNIK, sestre in Marijo 

 

 

  12. 4. PONEDELJEK  * Zenon Veronski, škof * Julij I., papež * Alferij, opat 
       

POLZELA                 19.00 
 

… v dober namen za uspešno zdravljenje 
 

 

  13. 4. TOREK * Martin I., papež, mučenec * Ida, redovnica * Ursus iz Ravene       
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Ivanko CIMPERMAN (obl.) 
 

 

  14. 4. SREDA  * Lidvina, devica * Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… za + Janeza BANKOTA 
… v čast sv. Jožefu 

 

  15. 4. ČETRTEK  * Paternij, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Avgusta LIKEBA 
… za + Mihaela PLEVNIKA (obl.) 
 

 

  16. 4. PETEK  * Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre, spokornik 
 
 

 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Valerijo ŽGANK 
… za + Janeza ŠTORMANA (8. dan) 
 

 

17. 4. SOBOTA  * Simon Barsabejski, škof, mučenec * Robert, opat * Inocenc, šk. 
 
 

 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Janka ŽURBIJA (obl.)  in Dorico 
… za + Faniko JELEN (obl.), dva Franca in Marjeto 
 

 

18. 4. NEDELJA  * 3. VELIKONOČNA * Evzebij, škof * Sabina Petrilli, red. u. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Danija, Rozalijo VIDMAJER (obl.) in Rudija 
… za + Konrada PIŽORNA 
 

2. velikonočna nedelja (bela) je tudi nedelja Božjega usmiljenja. Pomenljiv 
je podatek, da je sv. papež Janez Pavel II. 17. avgusta 2002 v Krakovu izročil 
človeštvo v varstvo božjemu usmiljenju. Nagovarja pa nas tudi stavek 
iz Dnevnika sv. s. M. Favstine K.: "Človeštvo ne bo okusilo miru, dokler 
se ne obrne k izviru mojega usmiljenja." 
 
 
 

 

 



  

 

 NOVI POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ 
 

 

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela 
nov Odlok o začasni omejitvi kolektiv-
nega uresničevanja verske svobode 
v Republiki Sloveniji, v katerem je 
določila pogoje za izvajanje verske 
dejavnosti. 
 

Tako se bodo od ponedeljka, 12. apri-
la, lahko svete maše izvajale v skladu 
z določilom 30 m2 na osebo oz. člane 
gospodinjstva. Škofje so se na seji 
Stalnega sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 
2021, zavzeli za versko svobodo ter 
pravico vernikov do bogoslužja. V 
dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK 
nadškof msgr. Stanislav Zore poslal 
predsedniku vlade, so se škofje zavzeli 
za odpravo omejitev pri obhajanju 
bogoslužij tako, da bi bile omejitve 
sorazmerne z omejitvami na drugih 
področjih javnega življenja. Prav tako 
so škofje izrazili pričakovanje, da se 
v skrbi za duhovno korist vernikov 
odpravijo nesorazmerne omejitve na 
področju površine, ki je predpisana za 
vernike v cerkvah ter dovoli javna 
bogoslužja tudi na prostem. Obenem 
škofje pozivajo duhovnike, redovnice, 
redovnike in vernike, da upoštevajo 
vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ 
za zaščito zdravja in uspešno omejitev 
epidemije.                             Tajništvo SŠK 

 
 

 

Po gornjem odloku je verouk možen 
še naprej samo na daljavo oz. preko 
spleta. Razlog za prepoved izvajanja 
verouka 'v živo' je v tem, da pri urah 
verouka prihaja do mešanja otrok iz 
različnih razredov oz. šol, kar lahko 
dodatno vpliva na širjenje epidemije.  

 

 

 PRIPRAVA NA KRST OTROKA 
 

 

Starši in botri, ki nameravate v tem 
letu krstiti otroka, ste vabljeni, da se 
udeležijo e-priprave.  Tečaj bo preko 
ZOOM-a v dveh večerih: 6. maj 2021 
med 20.00 in 21.30 uro; 13. maj 2021 
med 20.00 in 21.30 uro v dekaniji 
Gornji Grad. Gre za enega od treh 
delov celotne priprave (* dogovor v 
župniji krsta za datum in drugo, * e-
priprava staršev, botrov, * neposredna 
priprava, srečanje s krstiteljem. Po 
koncu e-priprave boste starši prejeli 
potrdilo, ki ga pošljemo v elektronski 
obliki ali po pošti, da ga boste lahko 
pokazali v župniji krsta. 
 
 

 TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON 
 

 

V dekaniji Gornji Grad so pripravili 
e-pripravo na poroko, kmalu bo tudi 
na krst (za starše in botre). Zadeva je, 
ker je preko ZOOM-a dostopna vsem. 
Potrebna je prijava. Vsebino, vabilo in 
e-obrazec za prijavo najdete na pove-
zavi: https://dekanija-gornjigrad.si. 
 
 

 DUHOVNI POKLICI 
 

 

V nedeljo, 18. aprila se prične teden 
molitve za duhovne poklice. Zaključek 
bo na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo 
Dobrega pastirja. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela I. 
 
 

 
 

Na obličju svojega bližnjega  
moramo iskati Kristusov obraz. 
Samo to načelo nam zagotavlja,  

da zares ljubimo vse ljudi. 
(Janez Pavel I.) 


