
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko so se oni pogovarjali o 
tem, je sam stopil mednje in  
jim rekel: »Mir vam bodi!« 
Vznemirili so se in  
obšel jih je strah.  
Mislili so, da vidijo duha.  
Dejal jim je: »Kaj ste 
preplašeni in zakaj se vam  
v srcu oglašajo dvomi? 
Poglejte moje roke  
in moje noge, da sem res jaz. 
Potipljite me in poglejte,  
kajti duh nima mesa in kosti,  
kakor vidite, da jih imam jaz.« 
Ko je to rekel, jim je pokazal  
roke in noge. 

(Lk 24,36-40) 

 

Tudi mi se smemo dotikati Jezusa. 
V vsaki evharistiji se Ga dotaknemo 

 v kruhu, ki nam je položen v roke.  
V prvi Cerkvi so se kristjani 

 s Kristusovim telesom  
dotikali svojih  

oči in ušes,  
ne le, da bi se  

dotaknili Kristusa,  
temveč da bi se jih 

 on nežno dotaknil. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristusovo poveličano telo, s katerim 
se je po vstajenju večkrat prikazal 
svojim prijateljem, učencem, je imelo 
vidne sledove ran na rokah, nogah 
in na srčni strani. Te rane so vidna 
sled njegove odrešilne ljubezni. Iz 
Jezusove prebodene strani je bila 
rojena Cerkev in vsi zakramenti, ki 
nas posvečujejo. Če smo v življenju 
zvesti obljubam, danim pri prejemu 
teh zakramentov, če zvesto hodimo 
za Kristusom, potem se bodo ta ne-
izbrisna znamenja, s katerimi smo 
bili zaznamovani, na veke svetila 
in bomo nanje lahko upravičeno 
ponosni.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

18. 4.: Karolina Kristina K. (2010); 19. 4.: 
Katarina Š. (1992), Aljaž Z. (1992), Anže 
K. (1992), Roman V. (1992), Mitja S. 
(1992), Jan T. (2015); 20. 4.: Andraž Š. 
(1997), Nejc Z. (2008); 21. 4.: Lucija C. 
(1991), Martin P. (1991), Urška K. 
(1991), Maja K. (1991), Anže Z. (1996), 
Lara H. (1996); 22. 4.: Denis T. (1995), 
Monika D. (2005), Aleksander B. (2005), 
Lana G. (2007), Nika L. (2007), Patricija 
B. (2018), Bor K. (2018), Ana O. (2018); 
23. 4.: Žan Š. (1994), Žiga J. (1994), Ema 
M. (2017); 24. 4.: Nejc Š. (1993), Vid S. 
(2005), Stela V. (2005), Ajda L. (2005), 
Zoja A. (2005), Lukas D. (2016), Maruša 
K. (2016), Nastja K. (2016), Nadja F. K. 
(2016), Klara R. (2016); 25. 4.: Anamarie 
K. (1993), Urh S. (2004), Mitja S. (2004), 
Nik K. (2009), Ajda M. (2010), Sara T. 
(2010), Tian Z. (2015). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

18. 4.: Marija Šuster (1981), Marjan 
Peterle (2008), Dani Vidmajer (2012); 
19. 4.: Marija Jelen (1981), Ivana Kunst 
(1982), Marta Bučar (1988), Franc Hrovat 
(2007), Marijana Ogris (2008), Rozalija 
Vidmajer (2011); 20. 4.: Vojko Satler 
(1995), Ana Završki (1995), Ivan Živortnik 
(2002), Anton Stražar (2013); 21. 4.: 
Julijana Svetko (1987), Miha Maurer 
(1990), Ivana Tomšič (1995), Jožefa 
Romih (2005); 22. 4.: Marija Beloglavc 
(1986), Ljudmila Orešnik (1998), Vida 
Gedlička (2008), Niko Stanič (2011); 
23. 4.: Marjan Dečman (2004); 24. 4.: 
Franc Vašl (1984), Ana Kač (2019), 
Marija Ulaga (2019); 25. 4.: Frančiška 
Dobnik (1983), Dominik Žgank (1994), 
Ana Malis (2000), Justina Florjanc (2009), 
Simon Skurnšek (2018). 

 

 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. 



  

 
 
 

 

 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 
 

 

 19. 4. PONEDELJEK  * Leon IX., papež * Marcel Callo, delavski apostol 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Baltazarja DEDIČA (obl.) 
… za + Damjano DUCMAN 
 

 

 20. 4. TOREK * Teotim (Teo), misijonar, škof * Neža Montepulčanska, redovnica     
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Antona, Marijo STRAŽAR, Tomaža KREGAR 
 

 

 21. 4. SREDA  * Anzelm, škod, cerkveni učitelj * Konrad iz Parzhama, redovnik 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v zahvalo in prošnjo za božji blagoslov 
… v čast sv. Jožefu 

 

 22. 4. ČETRTEK  * Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, mučenec * Agapet I., papež 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Pavla ARHA 
… za + Majdo MOŽINA 
 

 

 23. 4. PETEK  * Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane * Vojteh (Adalbert), škof 
 
 

 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Janeza BRAČUNA 
 

 

 24. 4. SOBOTA  * Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec * Vilfrid Yorški 
 
 

 

      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Franca in Mirka (obl.) ter Matildo VAŠL 
… za + Pavlo FLORJANC 
 

 

 25. 4. NEDELJA  * 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA * Marko, ev. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… za + Ivano KRAŠOVIC 
… za + Barbaro in Alojza BELOŠEVIČ 
 

Gospod Jezus, to nedeljo smo vstopili v nov teden, ki je še vedno velikonočno 
obarvan. Ves teden se bomo obračali nate, se ti zahvaljevali in prosili za 
nove duhovne poklice. Ti si med nami kot Vstali Odrešenik. Polni veselja 
in začudenja smo, kakor apostoli, ki si jih presenetil ter jih pozdravil: »Mir 
vam bodi!« Hvala za tvoj mir, ki ga okušamo, ko te prejmemo v podobi 
kruha, hvala za tolažbo, ki je v naših srcih, ko smo s teboj. 
 
 
 

 

 



  

 

 POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ 
 

 

Tudi ta teden se bodo 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, zavzeli za versko svobodo 
ter pravico vernikov do bogoslužja. 
V dveh pismih, ki jih je nadškof msgr. 
Stanislav Zore poslal predsedniku 
vlade, slovenski škofje predlagajo 
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.  
 

Dokler ne bo novih, drugačnih določil 
nas škofje pozivajo, da upoštevajo vse 
zdajšnje vladne ukrepe in priporočila 
NIJZ za zaščito zdravja in omejevanje 
epidemije.  

 
 

 

Po vladnem 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. 
  
 

 DUHOVNI POKLICI 
 

 

To nedeljo, 18. aprila se prične teden 
molitve za duhovne poklice. Zaključek 
bo prihodnjo, 4. velikonočno nedeljo, 
ki jo imenujemo tudi nedeljo 'Dobrega 
pastirja'. Tudi v podporo novemu škofu. 

 

 

 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. 
 
 

 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. 
 
 

 MLADINSKI FESTIVAL 
 

 

Škofijski odbor za mladino Murska 
Sobota vabi na 1. Mladinski festival, ki 
bo tokrat na daljavo. Začetek 2. maja 
ob 17. uri, 3., 4., 5., 6. in 7. maja ob 20. 
uri, 8. maja pa vse od 16.30-21. ure. 
Za stik so na razpolago trije linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=
qeLycj27nys 
https://www.youtube.com/watch?v=
lnDj30h0kpc 
https://www.youtube.com/watch?v=
JwRVtMp0y24 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela I. 


