Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
8. avgust
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so Judje godrnjali
nad Jezusom, ker je rekel:
»Jaz sem kruh,
ki je prišel iz nebes,«
in so govorili:
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
Njegovega očeta
in mater poznamo.
Kako more zdaj govoriti:
›Iz nebes sem prišel.‹«
Jezus je odgovóril
in jim dejal:
»Ne godrnjajte med seboj!
Nihče ne more priti k meni,
če ga ne pritegne Oče,
ki me je poslal, in jaz ga bom
obúdil poslednji dan.«
(Jn 6, 41–46)

Dobri Bog! Tudi mi smo večkrat podobni
Eliju. Trudimo se biti zgledni, pričevati,
vzpodbujati k nauku, ki si nam ga ti
zapustil, a grobe besede, celo dejanja
okolice nas velikokrat stisnejo ob tla.
Obupamo. Radi bi se vdali. Ne zmoremo
več. Daj nam moči, daj da bomo v sveti
hostiji, v kateri se nam podarjaš, dobili tisto
potrebno hrano, ki nas bo znova vzdignila,
ki nam bo dala zagona za nov korak. Naj
nikoli ne obupamo in vselej najdemo
vzpodbudo v tebi, ki si Življenje. Amen.

Naloga preroka Elija, ki smo ga srečali v
današnjem prvem berilu, je bila težka: z
določno besedo in zglednim življenjem
je moral svojim trdnosrčnim rojakom
pričevati, kako morajo živeti, da bodo
zvesti zavezi, ki so jo njihovi očetje
sklenili z Bogom. Pa ga niso ubogali, še
norčevali so se iz njega ter živeli še
naprej brezbožno. Nič čudnega torej, da
se je prerok utrudil telesno, še bolj pa
duševno in prosil Boga, naj ga vzame k
sebi. Bog pa je poslal svojega angela, ki
je preroku dvakrat prinesel hrane, da se
okrepča za nalogo, ki ga čaka. V moči te
hrane je Elija spet šel na pot ter hodil
štirideset dni do Božje gore Horeb.
Naloga slehernega izmed nas je
podobna nalogi preroka Elija: pred
soljudmi, v družinah, na delovnem

mestu, v šoli in v javnosti moramo z
življenjem in besedo pričevati za živega
Boga. Prav nič čudnega ni, če se
utrudimo. Bolj čudno bi bilo, če kljub
utrujenosti ne bi prišli k Njemu, da nas
ponovno okrepča.
Po: S. Čuk, Misli srca

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

8. 8.: Lana Š. (1999), Klavdija O. (1999),
Vanesa J. (1999), Amadeja D. J. (2004),
Tia P. (2004), Peter P. (2020), Ota P.
(2020); 9. 8.: …; 10. 8.: Urška I. (1997),
Robert J. (2002), Minea Š. (2003); 11. 8.:
Pija H. (1996), Glorija G. (2019); 12. 8.:
Žana D. (2001), David Č. (2001),
Amadeja J. (2001), Tjan G. (2012), Filip V.
(2017), Tomi S. (2017), Mija F. (2018);
13. 8.: Tjaša Č. (1995), Kevin Š. Š. (2000),
Sandra D. (2000), Marjeta O. (2000),
Valentina S. (2000), Zoja O. (2006),
Lovro K. (2009), Jan R. (2009), Ajda T.
(2017); 14. 8.: Tia G. (2005), Jakob F.
(2005), Lina J. (2016), Zala J. (2016); 15.
8.: Alen V. (1996), Matej G. (1996), Nina
S. (1996), Aljaž L. (1999), Laura T.
(1999), Nastja T. (1999), Domen K.
(2002), Aleksander K. (2010), Theo P.
(2014), Neja G. (2015), Zarja I. (2018);
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

8. 8.: Angela Poharc (1984), Marija
Kolenc (1993), Alojzija Planinšec (1999),
Cirila Škerlep (2001), Avgust Lešnik
(2010), Rudolf Pečnik (2015); 9. 8.:
Peter Krampl (1984), Angela Rebolj
(1991), Vili Uranjek (2000), Franc
Pusovnik (2008), Marko Meklav (2013),
Stanko ml. Novak (2014), Blagoje
Trimovski (2020); 10. 8.: Ivan Šturbej
(2000), Franc Turnšek (2005); 11. 8.:
Frančiška Podpečan (1985), Pavel
Orešnik (1991), Anton Oplotnik (2003),
Branko Veber (2005); 12. 8.: Alojzij

Krajnc (1995), Romeo Tavčer (1996),
Vekoslava Sambolec (2011), Matilda
Bolha (2018); 13. 8.: Ivanka Hriberšek
(1985), Karel Kolenc (1997); 14. 8.: Ivan
Kopše (1986), Cirila Poljak (2007); 15.
8.: Terezija Jelen (2011).
ŽUPNIJA SV. MARJETE

Polzela, Trg sv. Marjete 1
m.: 12301070, d.: 8860107
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
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/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30; 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, priprava po dogovoru v župnišču.
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. Urban Lesjak,
župnik.

8.8.

NEDELJA

* 19. MED LETOM * Dominik, ustan. dominikancev

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 8.15 … za + Milana REBERNIKA (30. dan)
POLZELA 10.00 … za + Marijo in Alojza VASLE (obl.)
… za + Marijo ŽGANK (obl.) in vse ŽGANKOVE
POLZELA 18.00 … za + Andrejo OGRIS (pogrebna)
9.8.

PONEDELJEK

* Terezija B. od Križa (Edith Stein)

POLZELA 19.00 … za + Franca PUSOVNIKA (obl.)
… za + Marka MEKLAVA (obl.) ter
Štefana, Stanka in Štefko VASLE
10.8.

TOREK *

Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, redovnik

POLZELA 19.00 … za + Mirana BLAGOTINŠKA (30. dan)
11.8.

SREDA

* Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica

POLZELA 8.00 … v čast sv. Jožefu
12.8.

ČETRTEK

* Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica

POLZELA 19.00 … za + Ivano KRAŠOVIC
… za + Silvestra GROSA (obl.) in Andreja ŽGANKA
13.8.

PETEK

* Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Stanka NOVAKA ml. (obl.) in mamo Marijo
… za + Jurija SLATINJEKA
… za + Leopolda ROBIČA (8. dan)
14.8.

SOBOTA

* Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec * Evzebij, duh.

PETROVČE 19.30 … za + po namenu romarjev
15. 8.
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NEDELJA

* MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren * Tarzicij

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Milana GROBINA (obl.)
… za + Alojza in Marijo PIŽORN,
PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE
POLZELA 10.30 … za + Romea TAVČARJA (obl.) in mamo IDO
… za + Avgusta LIKEBA
… za + Gvida in Terezijo JELEN ter Majdo MOŽINA
… za + Cilko RAKUN ter vse RAKUNOVE

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 8. avgusta, bo na Gori Oljki
krščena Gloria G.
MARIJINO VNEBOVZETJE

Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi
na romanje ob prazniku Marijinega
vnebovzetja.
V soboto, 14. avgusta, na predvečer
praznika, ob 19.30 uri, bodo
večernice s sveto mašo. Po sv. maši bo
procesija z Marijinim kipom in lučkami
po vasi. Slovesnost bo vodil g. Urban
Lesjak. K tej sv. maši tradicionalno
romamo tudi polzelski župljani.
V nedeljo, 15. avgusta, bodo sv. maše:
ob 6.30 in 8. uri, ob 10. uri bo sv. maša
na prostem, maševal bo upokojeni
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob 12.
uri bo sv. maša za ostarele in bolne. Ob
19. uri bo sv. maša na prostem. Maševal
bo g. Martin Golob, župnik iz Grosuplja.
Pri sv. maši bo igrala slavilna glasbena
skupina Svetnik.
Pri vseh sv. mašah bo priložnost za
sveto spoved!

TERMINI SV. MAŠ

Od 15. avgusta dalje bo nedeljska sv.
maša v Andražu ob 9. uri, druga na
Polzeli pa ob 10.30 uri.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž 8, Šumljak,
Andraž 7 in Bukovec, Andraž 2;
Polzela: Založe.
Kako dragocena so Marijina
romanja in obisk njenih milostnih
podob. Padlega angela najbolj jezijo
svete podobe, zato je zelo koristno,
da imamo Marijino sliko v svojem
stanovanju ali da obiščemo kak
milostni kraj. Varovati se moramo
praznoverja in grešnih zabav. Sv.
Janez Damaščan imenuje romarske
cerkve pribežališča za pomoči pred
skušnjavami in grehom. Če jih hudič
ne more razdejati, potem vsaj
zapeljuje nas, da bi uničil njene
koristi. A z molitvijo in priprošnjo
Mariji se lahko obvarujemo hudiča.
Kako dragocene so molitve Mariji v
čast in vse svetinje, ki se nosijo njej
na čast!
bl. Anton Martin Slomšek

»Še tri minute
se pečeta na tej
strani, pa lahko
greva jest.«

