
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus  
rekel množicam:  
»Z Božjim kraljestvom  
je kakor s človekom,  
ki vrže seme v zemljo.  
Spi ponoči in bedi podnevi, 
seme pa klije in raste,  
da sam ne ve kako.  
Zemlja sama od sebe poraja 
najprej bilko, nato klas  
in končno žito v klasu.  
Ko pa sad dozori,  
hitro zamahne s srpom,  
kajti prišla je žetev.« 
 

 (Mr 4,26-29) 
 

 

Takšno je Božje kraljestvo:  
človeško gledano je majhna resničnost, 

ki jo sestavljajo ubogi v srcu,  
nadalje tisti, ki ne zaupajo v svojo moč,  

temveč v moč Božje ljubezni,  
ter tisti, ki niso pomembni  

v očeh tega sveta.  
Pa vendar ravno po njih  

prodre Kristusova moč 
 in preoblikuje to,  

kar je na videz  
nepomembno. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papeža Janeza XXIII. So imenovali 
Janez Dobri, ker je izžareval pristno 
evangeljsko dobroto. Nekoč je pri-
povedoval, kako na začetku svoje 
papeške službe od samih skrbi ni 
mogel spati. Ko je že bil skoraj pri 
kraju s svojimi močmi, mu je neke 
noči Sveti Duh navdihnil misel: 
»Janez, kaj se delaš tako važnega! 
Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel 
za svojo Cerkev, ko tebe še ni bilo, 
pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, 
potem pa mirno spi!« In od takrat 
naprej je bil čisto miren. Naredil je, 
kar je bilo v njegovi moči, in trdno 
zaupal, da bo Bog storil vse, kar je 
potrebno.  
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  OBLETNICE TA TEDEN  
 

 

… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ) 
 

 

14. 6.: Tadej O. (1992), Jerica D. (1992), 
Luka Z. (1992), Teja P. (1992), Žiga P. S. 
(1998), Nika H. (2003), Filip P. (2015), 
Frida B. (2015); 15. 6.: Aleks Š. (2014); 
16. 6.: Aleš B. (1991), Alen S. (1996), 
Jan P. (1996), Luka C. (1996), Gašper 
N. (2002), Amadej T. (2002), Zoja L. 
(2012), Nejc R. (2018), Žak V. (2019), 
Aleksej S. (2019); 17. 6.: Branko V. 
(1990), Tjaša G. (1990), Nives S. (1990), 
Monika P. (1995), David U. (1995), Nina 
K. (1995), Matevž D. (2001), Jaka U. 
(2001), Jan V. (2007), Ana P. (2007), 
Tim G. (2007), Anja O. (2007), Žiga Š. 
(2007), Matija Š. (2007), Mia S. (2012), 
Katja B. K. (2012), Taja R. (2018); 18. 
6.: Kristjan P. (1995), Samo Ž. (1995), 
Martina N. (1995), Tjaša G. (1995), 
Urška Š. (2000), Dominik J. (2000), Rok 
A. (2000), Mojca B. (2000), Nik N. K. 
(2006), Katarina R. (2006), Inti D. 
(2017); 19. 6.: Eva H. (1994), Lea V. 
(1994), Luna Marija R. (2010), Jakob J. 
(2011); 20. 6.: Jure K. (1993), Karmen K. 
(1993), Gašper S. (1998), Valentina S. 
(1998), Miha Š. (1999), Urška Š. (1999), 
Gašper V. (1999), Valentina D. (1999), 
Tilen K. (1999), Mitja K. (1999), Maruša 
G. (2004), Tjaša T. (2010), Tadej P. (2010), 
Tomaž R. (2010). 
  

… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ) 
 

14. 6.: Alojz Likeb (1986), Terezija Bar-
bič (1995), Marija Novak (2009); 15. 
6.: Ana Mramor (1981), Mihael Kajtna 
(1994), Valentin Ortl (1995), Ervin 
Gerlih (1996), Stanislava Habjan (2010), 
Adela Jesenek (2017); 16. 6.: … 17. 6.: 
Frančiška Hojnik (1982), Marija Lesko-
šek (1994), Ivanka Dobovičnik (2001), 
Alojz Lukner (2004), Janez Bračun 
(2019); 18. 6.: Marija Praznik (1984), 
Alojzija Vasle (2006), Izidor Četina 

(2009), Marija Perger (2010), Branko 
Klančnik (2012); 19. 6.: Ivana Vasle 
(2007), Dimitrije Popovski (2016), Ida 
Tavčer (2020); 20. 6.: Ivan Satler (1992), 
Antonija Čater (2009), Jakob Rado Slokar 
(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) 
 
 

 

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. 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 
 

 

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



  

 
 
 

 

 13. 6. NEDELJA  * 11. MED LETOM  * Anton Padovanski, redovnik, c. uč. 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 
 

 

… po s. namenu 
… za + Alojza in Julijano KOLAR, vse KOLARJEVE 
… v zahvalo za 50 let zakona 
 

 

 14. 6. PONEDELJEK  * Valerij in Rufin, mučenec * Metodij I. Carigrajski 
       

POLZELA                 19.00 
 

… za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA 
 

 

 15. 6. TOREK * Vid, mučenec * Germana Cousin, devica * Landelin, opat    
 

      

POLZELA                 19.00 
 
 

… za + Franca ROMIHA (30. dan) in starše 
… za + Adelo JESENEK 
… za + Kristino TURNŠEK 
 

 

 16. 6. SREDA  * Beno iz Meisssna, škof * Marija Terezija Scherer, redovnica 
 

      

POLZELA             8.00 
 

… za + Avgusta LIKEBA 
… v čast sv. Jožefu 
 

  17. 6. ČETRTEK  * Rajner, samotar * Terezija, hči portugalskega kralja  
 

 
      

POLZELA                 19.00 

 

… za + Janeza BRAČUNA (obl.) 
 

 

 18. 6. PETEK  * Gregor, Janez Barbarigo, škof * Elizabeta iz Schönaua, red. 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Pavla ARHA  
 

 

 19. 6. SOBOTA  * Nazarij, prvi koprski škof * Romuald, opat, red. ustanovitelj 
 

 
      

POLZELA                 19.00 
  

… za + Ido TAVČER (obl.) 
… za + Radota SLOKARJA (obl.) 
 

 

 20. 6. NEDELJA  * 12. MED LETOM  * Albert, škof * Florentina, d., opatinja 
 
 

 

 

POLZELA             7.00 
POLZELA                 10.00 

 

… po namenu  
… za + Ivano KRAŠOVIC 
 

 
 

 

O sveta vera! Ti prijazna svetilka moje nežne mladosti! Kako sigurno, 
mirno, veselo se sprehajam ob tvoji strani, brez strahu in brez skrbi! O 
sveta vera, ti si varna opora mojih let. Brez tebe sem kot ladjar brez 
kompasa v viharnem morju življenja. In ko bom kot starec stopal h grobu, 
tedaj bodi moja palica in moja svetilka skozi temna vrata k večnosti. Potem 
se kot Marija nimam česa bati, četudi me pekel s svojimi silami napada, 
Bog je z menoj!  (bl. Anton Martin Slomšek) 
 



  

 

 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 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 razdalja med udele-
ženci najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva. 
 
 

 

Cerkveno ljudsko in zborovsko petje 
je dovoljeno.  
 
 

 

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

 PRVO SV. OBHAJILO 2021 
 

 

Otroci 3. razreda bodo to nedeljo, 13. 
junija pri maši, ki se bo pričela ob 10. 
uri prvič prejeli sv. obhajilo. Ker še 
vedno trajajo omejitve v boju proti 
epidemiji, bodo klopi v novem delu 
cerkev v glavnem rezervirane zanje 
in njihove najožje sorodnike. Ostali 
verniki boste imeli dovolj prostora 
še v stari cerkvi in seveda na platoju 
pred cerkvijo. 
 

 

 

ORATORIJ 2021  
 

 

Letošnji oratorij bo na 
Polzeli potekal od 12. 
do 16. julija, začel pa 
se bo v nedeljo, 11. ju-

lija, s sveto mašo ob 10. uri. Glede 
prijav in podrobnosti bo sporočeno 
naknadno. Za informacije pokličite 
na tel.: 070 910 052 (Erik) ali pišite 
na erik.cvetko99@gmail.com. 
 
 

 GORA OLJKA 
 

 

Ob sobotah in nedeljah je cerkev sv. 
Križa na Gori Oljki spet odprta za vse 
obiskovalce, ki si jo želijo ogledati in 
v njej pomoliti ali meditirati.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Orova vas. 
 
 

 

Želiš poznati zanesljivo sredstvo, da ne boš 
nikoli srečen? Misli, poln žalosti, na lepe 
dneve, ki so nepreklicno minili. Večno čakaj 
na prihodnjo srečo, ki naj bi nekoč prišla. Ne 
meni prehitro, da boš srečen, ko boš dosegel 
ta poklicni cilj in boš uresničil tiste zasebne 
sanje, ko boš imel super moškega ali super 
žensko, ko si boš lahko privoščil sijajno 
stanovanje in razsipna potovanja. Prava 
sreča ni ekstravagantni luksuzni artikel, 
nedosegljivo drag in nedosegljivo oddaljen. 
Tvoja sreča je čisto blizu. Od danes naprej 
cvetijo na tvoji poti male radosti. Ti jih 
moraš samo odkriti in biti za to hvaležen. 
Nehaj premlevati včerajšnje stiske. Ne delaj 
si nesmiselnih skrbi glede prihodnosti. Če ne 
moreš danes biti srečen, ne pričakuj, da se 
bo jutri zgodil čudež. Danes moraš biti srečen! 

Ne obstaja dvigalo do sreče. 
Treba je iti po stopnicah! 

 

(Phil Bosmans, V tebi je sreča) 


