
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus povzdignil 
oči k nebu in molil:  
»Sveti Oče, ohrani jih v 
svojem imenu, ki si mi ga dal, 
da bodo eno kakor midva.  
Če se med seboj ljubimo, 
ostaja Bog v nas in je njegova 
ljubezen v nas popolna. 
Dokler sem bil z njimi,  
sem jih varoval v tvojem 
imenu, ki si mi ga dal.  
Obvaroval sem jih in nobeden 
izmed njih se ni pogúbil,  
razen sina pogubljenja,  
da se izpolni Pismo.  
 

 (Jn 17,11-12) 

 

Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo 
se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. 

Mi smo spoznali ljubezen,  
ki jo ima Bog do nas,  

in verujemo vanjo.  
Bog je ljubezen,  
in tisti, ki ostaja  

v ljubezni,  
ostaja v Bogu in  

Bog ostaja v njem.  
 

(1 Jn, 11.16) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naš blaženi škof Slomšek je napisal 
priljubljeno pesem V nebesih sem 
doma, kjer pojemo: »V nebesih sem 
doma, od tega ne sveta.« A vendar 
se je z vsemi močmi trudil, da bi ta 
svet, v katerega je bil postavljen, na-
redil boljšega, lepšega, popolnejšega. 
Biti »od tega ne sveta« prav gotovo 
ne pomeni biti nekakšna odtujena, 
»krščanska prikazen«, umetna ali 
suha roža v Božjem vrtu. Pač pa po-
meni biti vedno dosleden načelom 
evangelija, zvest glasu svoje vesti, 
tudi če vsi okoli tebe govorijo ali 
ravnajo drugače.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

17. 5.: Grega D. (1992), Klementina C. 
(1992), Blaž C. (1992), Katarina Z. (1998), 
Tina C. (1998), Klemen R. (1998), Matic 
U. (1998), Maša Š. (1998), Monika R. 
(1998), Alja H. (2009), Ema Z. (2015); 
18. 5.: Nika F. (2003), Ula T. (2008), 
Leon O. (2008), Tadej V. (2008), Enej 
P. (2012), Lovro P. (2013), Nuša B. (2014), 
Grega J. (2014), Maša Ž. (2014), Kris 
P. A. (2014); 19. 5.: Maruša K. (1990), 
Maja G. (1991), Špela K. (1991), Sabina 
K. (1991), Nika C. (1996), Ana Z. K. (2001), 
Klara Z. (2001), Maj B. F. (2012), Ela B. 
F. (2012), Sara L. (2013), Zoja V. (2019); 
20. 5.: Žiga L. (1990), Katja Z. (1990), 
Marija Petra K. (1990), Aljaž K. (1990), 
Anže L. (1990), Klemen H. (1995), Tin-
kara T. (1999), Matic J. (2001), Tjaša B. 
(2001), Ana Maria G. (2001), Mia F. 
(2012), Jakob Aljaž K. (2012), Filip K. 
(2012), Svit Č. (2017), Vid V. (2018); 
21. 5.: Anja O. (1995), Gašper C. (1995), 
Klara C. (2000), Jakob H. (2000), Nika 
B. (2000), Žan Ž. (2000), Tilen R. (2006), 
Žiga Š. (2006), Aljaž S. (2006), Sabina 
J. (2006); 22. 5.: Urban K. (1994), Tadej 
Z. (1994), Tomaž Z. (1994), Vid P. (1994), 
Žiga O. (2005), Marko V. (2005), Maša 
G. (2005), Rima P. (2005); 23. 5.: Dam-
jan Š. (1993), Doroteja B. (1994), Lia 
Marija S. I. (2004), Nika K. (2004). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

17. 5.: Marija Terglav (1980), Pavla 
Marjetič (2001), Vesna Sivec (2011), 
Slavica Špiljar (2018); 18. 5.: Alojzij 
Krenker (1982), Natalija Perkovič (1991), 
Frančiška Novak (1993), Zvonko Zaver-
šnik (1999), Alojz Švajger (2003), Štefka 
Železnik (2005), Franc Palir (2007), Ka- 
rel Kolenc (2010), Lovrenc Ogris (2011), 

Marjan Kelher (2016), Ana Vasle (2017); 
19. 5.: Avguštin Korber (1982), Anton 
Orel (1988), Jože Pesko (2018); 20. 5.: 
Avgust Lokan (1985), Jože Šušter (1997), 
Marjan Krašovec (1997), Vera Srnovršnik 
(2000); 21. 5.: Antonija Maučec (2000), 
Silvester Kotnik (2003); 22. 5.: Stanislav 
Pučnik (1999), Frančiška Kolšek (2003), 
Ivan Terglav (2007), Ludvik Kovačič 
(2010); 23. 5.: Jože Kronovšek (2003), 
Milka Zagoričnik (2017). 
 

 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. 
 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete 
Polzela. Odgovarja g. Mirko Škoflek, 
žup. soupravitelj. 



  

 
 
 

 

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

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

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

 

17. 5. PONEDELJEK  * Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Pavlo MARJETIČ in Stanislava 
… za + Marijo SLOKAR (obl.) 
… za + Marijo TERGLAV, 2 Petra PUNGARTNIK, ŠPRONGOVE 
 

 

18. 5. TOREK * Janez I., papež, mučenec * Feliks Splitski, mučenec    
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Damjano DUCMAN 
 

 

19. 5. SREDA  * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik * Peter Celestin, pp. 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefu 
 

  20. 5. ČETRTEK  * Bernardin Sienski, duhov. * Hilarij, škof * Arhangel Tadini  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + KLADNIKOVE, Srečka GOLJAR, Mirana VIDMAJER 
 

 

 21. 5. PETEK  * Krištof Magellanes, duhovnik in drugi mehiški mučenci 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Franca ARH (osmina) 
… za blagoslov v družini 
 

 

 22. 5. SOBOTA  * Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica * Emil (Milan), mučenec 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Albina, Kristino TERČAK, Roberta LEKŠE,  
            Vlada, Ivanko SVETKO 
 

 

 23. 5. NEDELJA  * BINKOŠTI  * Servul (Socerb) Tržaški, mučenec 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 
G. OLJKA   10.30 

 

 

… po s. namenu 
… za + Alojza, Marijo (obl.) SATLER, Ano KUHAR (obl.) 
… za + Majdo MOŽINA, Marijo MOŽINA 
… za + Janeza Cukjatija 
 

 
 

 

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 
 

 

Pri obredih, bogoslužjih, molitvah in 
drugih verskih praksah je število oseb 
v zaprtih prostorih omejeno na 50-
odstotno zasedenost zmogljivosti 
sedišč. Preračunano na razmere v naši 
cerkvi je to cca. 150 oseb. Razdalja med 
udeleženci še naprej ostaja najmanj 
1,5 metra, razen med člani iste družine 
ali gospodinjstva. Obvezna je uporaba 
zaščitnih mask in razkuževanje rok. 
Verniki so lahko navzoči tudi na odpr-
tih površinah (pred cerkvijo). Število 
oseb v tem primeru se omeji na enega 
udeleženca na 10 kvadratnih metrov 
oziroma več udeležencev, če gre za 
osebe iz skupnega gospodinjstva. Tudi 
zunaj mora biti najmanj razdalja med 
udeleženci 1,5 metra, razen med ose-
bami iz skupnega gospodinjstva. 
 
 

 

Cerkveno ljudsko in zborovsko petje 
je dovoljeno pod pogojem, da imajo 
vsi pevci maske in ohranjajo razdaljo 
1,5 metra. Če gre za člane skupnega 
gospodinjstva, ta razdalja ni obvezna. 
 
 

 

Ob upoštevanju določil se lahko ob-
hajajo zakramenti spovedi, krsta, 
poroke, bolniškega maziljenja, kakor 
tudi vseh drugih bogoslužij.  
 
 

 

Veroučne ure se izvajajo v učilnicah 
po urniku, ki je veljal na začetku leta. 
Pogoji so enaki kot v šoli. Pojasnila: 
https://katoliska-cerkev.si/vprasanja-
in-odgovori-ob-navodilih-slovenskih-
skofov-za-obhajanje-svetih-mas-v-casu-
epidemije-covid-192021. 

 

 

 BINKOŠTI 
 

 

Prihodnja nedelja, 23. maja, je 
binkoštna. Beseda binkošti izvira iz 
grške besede pentekoste, kar pomeni 
petdeseti. Binkoštna nedelja, velja za 
sklep petdesetdnevnega praznovanja 
Kristusovega vstajenjskega slavja. K 
poveličanemu življenju pri Očetu 
spada tudi podaritev Svetega Duha, 
s katerim nas poveličani Kristus že 
sedaj pripravlja deležne notranjega 
življenja troedinega Boga.  
 

Z vnebohodom je šel Kristus vidno v 
popolno zunanjo oddaljenost od 
svojih učencev. Dnevi prikazovanj 
so bili s tem končani. Kristusova 
fizična navzočnost je prenehala, 
nastala pa je bogatejša navzočnost 
na duhovni zakramentalni ravni. Ta 
navzočnost pa se bistveno uresničuje 
po Svetem Duhu, ki je Duh 
poveličanega Kristusa, povišanega 
na Božjo desnico.  
 

Delovanje Svetega Duha se je 
posebno pokazalo na binkoštni 
praznik, ko so bili učenci napolnjeni 
s Svetim Duhom in so začeli 
pogumno pričevati o Jezusu 
Kristusu in njegovem odrešenjskem 
delu. Tako so v moči Svetega duha 
zamesili kvas Božje besede v testo 
človeške zgodovine. 
 
 
 

 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. 


