
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je rekel Jezus  
svojim učencem:  
»Kakor je Oče mene ljubil, 
sem tudi jaz vas ljubil.  
Ostaníte v moji ljubezni!  
Če boste izpolnjevali moje 
zapovedi, boste ostali v moji 
ljubezni, kakor sem tudi jaz 
izpolnil zapovedi svojega Očeta 
in ostajam v njegovi ljubezni.  
To sem vam povedal,  
da bo moje veselje v vas in  
da bo vaše veselje dopolnjeno.  
To je moja zapoved,  
da se ljúbite med seboj, 
kakor sem vas jaz ljubil. 
 

 (Jn 15,9-12) 

 

Janez nas danes v evangeliju poučuje,  
da se ljubezen začne pri Bogu,  

ta jo preko Sina posreduje nam,  
mi jo izkazujemo bližnjim 

 in preko njih Bogu.  
Ljubezen je popolna  

takrat, ko je ta  
krogotok sklenjen.  
Vsaka prekinitev  

ima za posledico zgolj  
karikaturo ljubezni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če smo pravi Jezusovi učenci, se 
moramo veseliti, da Bog ravna na 
temelju dobrote in ljubezni, ne pa 
biti slabe volje, ko vidimo, da milost 
vere prejemajo tudi taki, ki so bili 
kdaj do Cerkve brezbrižni ali celo 
sovražni. Obsojajoče mišljenje in 
govorjenje »dobrih kristjanov« ra-
zodevata ozkosrčnost, pomanjkanje 
ljubezni, ki je razpoznavni znak 
pravih Jezusovih učencev. Vsi vemo, 
da se je Judovskim velikim duhovni-
kom in pismoukom, ki so se imeli za 
pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno 
zameril, ko jim je dejal, da bodo 
cestninarji in vlačuge šli v Božje 
kraljestvo pred njimi.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

10. 5.: Geri Ž. (2015); 11. 5.: Bor O. 
(2003), Dean B. (2003), Larisa G. (2003), 
Zala T. (2003), Marko K. L. (2008), 
Nik P. (2013), Bella Ž. (2019); 12. 5.: 
Ana M. (1996), Rok J. (2002), Mark R. 
(2013); 13. 5.: Urh H. (2007), Sven Š. 
(2007), Pia G. (2007), Špela G. (2007); 
Ula Š. (2017), Anja Z. (2018), Neža Z. 
(2018); 14. 5.: Miha Č. (2000), Lara 
Š. (2016); 15. 5.: Klara Z. P. (1999), 
Oskar L. (2010), Maruša M. (2010), 
Vall Nokolai H. (2016), Tevž S. (2016), 
Luka T. (2016); 16. 5.: Žak Jakob C. 
(1993), David V. (1999), Gašper Z. 
(1999), Tea B. (2004), Anej P. (2010), 
Lynet K. (2010). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

10. 5.: Antonija Jelovšek (1980), Stanko 
Tavčer (2007), Jožefa Kaučič (2016), 
Sonja Štok (2020); 11. 5.: Ivan Tkavc 
(1981), Matevž Turnšek (1997), Pavla 
Bašič (1998), Milena Finkšt (1998), 
Jožefa Glavnik Zabukovnik (1999), Edi 
Veber (2002), Cvetko Pavlinc (2005), 
Boris Mačkovšek (2006), Jožica Emer-
šič (2012); 12. 5.: … 13. 5.: Ivan Skok 
(1983), Anica Prestor (2001), Ivan 
Gedlička (2004), Terezija Jelen (2015); 
14. 5.: Alojzija Turnšek (1987), Štefka 
Glavnik (1995), Rozalija Maučec (2009); 
15. 5.: Frančiška Jelen (1991), Jože 
Repnik (1995), Frida Žafran (1999), 
Jelka Knez (2003); 16. 5.: Ana Ser-
doner (1980), Anton Svetko (1987), 
Pankracij Turnšek (1988), Štefanija 
Oprešnik (1989), Franc Glavnik (1995), 
Martin Veber (1996), Marija Slokar 
(2014), Rihard Lesnika (2016). 

 

 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. 



  

 
 
 

 

  9. 5. NEDELJA  * 6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Izaija, prerok 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Vincenca (obl.) in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Franca OŽIRJA 
 

 

10. 5. PONEDELJEK  * Job, svetopis. mož * Trsatska M. B.– prošnji dan 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Tomaža DOBRIŠKA 
 

 

11. 5. TOREK * Nerej in Ahilej, mučenca * Pankracij, mučenec – prošnji dan    
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Janeza ŠTORMANA (30. dan) 
 

 

12. 5. SREDA  * Leopold Mandič, redovnik * Epifanij, škof – prošnji dan 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

 13. 5. ČETRTEK  * Gospodov vnebohod * Fatimska Mati Božja * Servacij, m.  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Mihaelo BELOGLAVC 
 

 

14. 5. PETEK  * Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka * Halvard, mučenec 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… v zahvalo  
 

 

15. 5. SOBOTA  * Izidor, kmet * Pahomij, opat * Zofija (Sonja), mučenka 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Janka ŽURBI (obl.) in Dorico 
… za + Janka in Rafka LOBNIK 
 

 

16. 5. NEDELJA  * 7. VELIKONOČNA  * Janez Nepomuk, duhovnik, muč. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po s. namenu 
… za + Jožeta TRBEŽNIKA 
… za + Avgusta LIKEBA 
 

 
 

 

MOLITEV ZA NOVOIMENOVANEGA CELJSKEGA ŠKOFA 
 

Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, 
da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike. 
Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, 
da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo  
in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. 
Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 



  

 

 POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ 
 

 

Navodila slovenskih škofov za ta teden: 
Duhovniki in verniki naj okrepijo mo-
litev za bolnike in konec epidemije. Pri 
verskih obredih v cerkvah Podravske, 
Savinjske, Zasavske, Posavske … regije 
se število oseb pri verskih obredih v 
zaprtih prostorih omeji na enega ude-
leženca oz. člana istega gospodinjstva 
(družine) na 30 kvadratnih metrov. 
Izvajanje obredov je dovoljeno le 
ob izpolnjevanju sledečih pogojev: 
Zagotavljati je potrebno minimalni 
možni stik med udeleženci. Obvezno 
je redno prezračevanje. Obvezna je 
uporaba zaščitnih mask v zaprtih 
prostorih. Obvezno je razkuževanje 
rok ob vstopu in izstopu iz prostora. 
Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno. 
Cerkveno ljudsko petje je dovoljeno. 
Zborsko petje je dovoljeno le, če pojejo 
osebe iz skupnega gospodinjstva. 
 

Verniki lahko prejemajo sv. obhajilo 
izven svete maše; duhovniki naj k 
obhajilu povabijo svoje vernike, ki 
se niso mogli udeležiti svete maše. 
Ob smiselnem upoštevanju določil je 
dovoljeno obhajanje zakramentov 
spovedi, krsta, poroke, bolniškega 
maziljenja in drugih bogoslužij.  
 
 

 

Od ponedeljka, 3. 5., se verouk 
spet izvaja v veroučnih učilnicah 
po ustaljenem urniku. Pogoji so enaki 
kot v šoli. Pojasnila glede izvajanja 
verske in pastoralne dejavnosti so 
na spletni strani https://katoliska-
cerkev.si/vprasanja-in-odgovori-
ob-navodilih-slovenskih-skofov-za-
obhajanje-svetih-mas-v-casu-
epidemije-covid-192021. 
 

 

 

 PROŠNJI DNEVI 
 
 

Trije dnevi pred Gospodovim vnebo-
hodom so prošnji. Potrebujemo jih. 
Živimo v utopiji, da vse potrebno za 
življenje prihaja s polic trgovin in 
veleblagovnic. A tam ne raste nič. Na 
policah ne raste nič. Tam ne raste 
žito, iz katerega pečemo kruh, tam 
ne raste sadje in zelenjava, tam ne 
raste trava za krmo živini, tam ne 
rastejo gozdovi in njihovi sadeži. Vse 
to raste iz matere zemlje, v katero 
pada seme, ki mu dež in sonce dajeta 
rast. Ko se zavemo, da je vse to dar 
zemlje in neba, se zavemo, da ni samo 
po sebi umevno, da bomo po setvi 
tudi pobirali sadove. Zato v teh dneh 
z velikim zaupanjem v Božjo dobroto 
prosimo: Treska in hudega vremena, 
reši nas, o Gospod! Daj in ohrani sad 
zemlje, prosimo te usliši nas!  
 

 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 

MAJ: Molimo, da bi tisti, ki 
so odgovorni za finance, 

sodelovali z vladami z namenom, 
da se uredi finančna sfera, 
državljane pa zaščiti pred njenimi 
nevarnostmi.  
 
 

 ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

 

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 svetih mašah. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Ločica. 
 
 

 

Vsak človek je naš bližnji, ki ima 
enako človeško dostojanstvo in zato 
zasluži spoštovanje, pomoč in 
ljubezen.  (Alojzij Šuštar) 


