
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tedaj se je Jezus ozrl okrog  
in rekel svojim učencem: »Kako 
težko bodo tisti, ki imajo 
premoženje, prišli v Božje 
kraljestvo!« Učenci so se čudili  
njegovim besedam. In Jezus je  
vnovič spregovóril: »Otroci, 
kako težko je priti v Božje 
kraljestvo! Laže gre kamela 
skozi šivankino uho, kakor 
pride bogataš v Božje 
kraljestvo.« Ti pa so še bolj 
strmeli in govorili med seboj:  
»Kdo se potem more rešiti?« 
Jezus se je ozrl vanje in rekel:  
»Pri ljudeh je to nemogoče,  
ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu  
je vse mogoče.« 
                                            (Mr 10, 23–29) 

 
 

 28. NAVADNA NEDELJA 
 

Dobri Jezus! Tudi mi se velikokrat težko 
ločimo od svojega luksuza in bogastva, ki 
napolnjujejo naš vsakdan. Daj nam moči, 
da bi znali odložiti balast, ki nas ovira pri 
tem, da bi resnično služili tebi. Naj bomo 

zgled v svoji preprostosti in ponižnem 
služenju sočloveku, 
da bomo lahko užili 

notranjo srečo ter 
polnost v sedanjosti 

in večnosti. Amen.

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

   »KAJ NAJ STORIM?«  
 

Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove 
besede o poti popolnosti, ki naj jo 
izberemo, da se naše prijateljstvo z njim 
poglobi in utrdi. To, kar nam govori, 
moramo vzeti zares in po tem uravnavati 
svojo življenjsko pot. Iz življenja sv. Antona 
Puščavnika je znano, da se je za to obliko 
hoje za Kristusom odločil prav ob 
poslušanju današnjega evangeljskega 
odlomka. »Eno ti manjka: pojdi, prodaj vse, 
kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad 
v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! 
Bil je prepričan, da so te besede namenjen 
prav njemu – in njihovo naročilo je 
nemudoma izpolnil. Podobno je ravnal sv. 
Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu 
bogastvu in se »zaročil« z uboštvom, da bi 
s svobodnim srcem služil Bogu. 
Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil 
dober in iskren, vendar premalo 
velikodušen, nam hoče povedati, da naj 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
 Sv. Andraž nad Polzelo 

10. oktober

 



svojega srca ne navezujemo na dobrine 
tega sveta. Te namreč pogosto težijo 
našega duha, da se ne more dvigniti v 
višine Božjega sveta. 
Smrtno nevarna bolezen materializma ne 
grozi samo bogatim, saj obstajajo tudi 
ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji 
mali lastnini. Vsakdanje življenjske 
izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, 
sovraštva, sporov, tožb) povzroči pohlep 
po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti 
s seboj čez prag smrti. 
Razumno in modro je na začetku vsakega 
dne, pa tudi večkrat čez dan, prositi 
Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« 
Ne živimo od danes na jutri, ustvarjeni smo 
za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo 
nabirali »zaklade«, ki bodo šli z nami! 
Bodimo tudi mi kot mladenič pogumni in 
povprašajmo Gospoda, kaj nam je storiti? 
Pa ne ostanimo zgolj pri vprašanju, aktivno 
in dejavno se na to odzovimo, da bodo naša 
dejanja privedla k rezultatu – večni sreči, 
polnosti življenja.                Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Trg sv. Marjete 1, 
3313 Polzela 

mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099 
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;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
19.00; november-marec 18.00;  
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 po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA:  
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do 
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18. 
ure. Redno po svetih mašah. 
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi. 
TRR Župnija: SI56040010047546188 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA 
 

Andraž nad Polzelo 153, 
3313 Polzela  

mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346  
telefon ključarja:       031 604 304 
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 9.00;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
18.00; november-marec 17.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek 
pol ure pred mašo; 
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred 
mašo, pred prazniki, priložnostno 
po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava 
med tednom v župnišču Polzela, 
priprava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču 
na Polzeli. 
TRR Župnija: SI56040010047460537 
TRR Karitas:  SI56040000276302695 
 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela. 
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.  



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.10. NEDELJA * 28. NEDELJA MED LETOM,  Danilo (Danijel), škof 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA     10.30 

 

…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + rodbino GRIL, Romana (obl.)  
            in rodbino SEDOVŠEK 
… za + Ivana JELENA (obl.) 
… za + Tončija OCVIRKA in vse rajne OCVIRKOVE 

 

11.10. PONEDELJEK  *  Janez XXIII., papež  * Bruno Kölnski, škof 

 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Marjana MATJAŽA (obl.)  
            ter vse MATJEŽEVE in OREŠNIKOVE 
 

12.10. TOREK  *   Maksimilijan Celjski, muč. * Serafin, laiški brat 

 

      

POLZELA                 19.00 
 

… za + Stanislava PEČNIKA 
… za + Edija VELERJA 
 

13.10. SREDA  *   Gerald, vitez * Koloman, mučenec * Venancij, opat 

 
                    

POLZELA             8.00 
 

… v čast sv. Jožefa 
 

14.10. ČETRTEK  *   Kalist I., papež, mučenec * Gavdencij (Veselko), škof 

 

      

ANDRAŽ       18.00         

            POLZELA                 19.00 

 

… za + Ivana MAVERJA (30. dan) 
… za + Jožeta URATNIKA in vse TOMAŽOVE 
… za + VOŠNJAK - PEČOVNIK 
… za + Jankota in Marjeto ZUPAN 
 

15.10. PETEK  *   Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica 

 

 

      

 ANDRAŽ       18.00         

 
 POLZELA      19.00 

  

… za + Antona SITARJA (obl.) in vse + KOVAČEVE 
… za + Ladislava RIHTARJA (8. dan) 
… za + Zlatka KRONOVŠKA (obl.) in vse KRONOVŠKE 
… za + Avgusta in Francija LIKEBA 
… za + Mirana BLAGOTINŠKA in starše 
 

16.10. SOBOTA * Jadviga (Hedvika), kneginja, red. * Marjeta Marija Alakok, d. 

 

      

POLZELA            19.00 
  

… za + Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta 
… za + Marijo ŠTRUKELJ - LOBNIK 
… za + Marijo ŠTORMAN (8. dan) 
 

17.10. NEDELJA * 29. NEDELJA MED LETOM, Ignacij Antiohijski, škof 

 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLZELA     10.30 

 

…  za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Janija KRANCA (obl.)   
            ter REPINOVE in TAJNŠEKOVE  
… za + Marijo PRUNGL (30. dan)   
… za + Apolonijo ČRETNIK (obl.) in vse ČRETNIKOVE 
… za + Marijo GERŠAK (30. dan) 

 



 
 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 10.  oktobra, 
ob 10.30 uri, bomo v 
župnijski cerkvi sv. 
Marjete na Polzeli 

obhajali sveto mašo, ki bo prav posebej 
namenjena bolnim in ostarelim. Med 
sveto mašo bodo bolni in ostareli lahko 
pristopili tudi k zakramentu 
bolniškega maziljenja.  
Prisrčno vas vabimo in spodbujamo, 
da starejšim in bolnim omogočite 
obisk svete maše. 
 
 

 

 

V nedeljo, 17. oktobra, bo med sv. 
mašo ob 10.30 uri krščena Vita R. (god 
Sv. Vid, 15. junij). 

 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Smrekar - Hojkar, Andraž na 
Polzelo 199, Dominkovič, Andraž 
nad Polzelo 196; Polzela: Polzela I. 
 
 

 

  
 

 
 

Vsak kristjan je misijonar toliko,  
kolikor se je srečal  

z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu. 
(papež Frančišek) 

 
 

 

PSMM 2021  SLOVENIJA 
 

 
 

OKTOBER: Učenci misijonarji. 
Molímo, da bi bil vsak krščenec vključen 
v evangelizacijo in razpoložljiv za 
misijone, s tem da pričuje z življenjem, ki 
ga prežema vonj po evangeliju. 
»To misijonsko poslanstvo se me 
osebno tiče: jaz sem vedno 'misijon'; ti si 
vedno 'misijon'; vsak kristjan in vsaka 
kristjanka je 'misijon'. Vsak od nas je 
'misijon', saj je vsak od nas sad Božje 
ljubezni. « (papež Frančišek) 
 
 

 SINODA 2021 - 2023 
 

 

Vesoljna Cerkev začenja sinodo z 
naslovom ZA SINODALNO CERKEV – 
OBČESTVO, SODELOVANJE IN 
POSLANSTVO.  
Sinoda se bo v Rimu začela 10. oktobra 
2021, v krajevnih Cerkvah pa 17. 
oktobra – v škofiji Celje bo začetek 
sinode s slovesno sv. mašo v celjski 
stolnici, ob 15. uri. Že večer prej, 16. 
oktobra, ob 20. uri, pa bo v celjski 
stolnici molitev za uspeh sinode, h 
kateri so povabljeni še posebej mladi, 
sicer pa dobrodošli vsi verniki.  
Sinoda želi v Cerkvi spodbuditi 
temeljno vprašanja: Kam gremo? 
Kako skupaj hodimo? Kako bomo 
najlažje uresničili svoje poslanstvo? 
V tem letu bomo vsi verniki naše 
škofije povabljeni k različnim 
dogodkom, sodelovanju in skupnemu 
iskanju prave poti, h kateri nas kliče 
Sveti Duh. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vsakdo je poklican, da naredi nekaj  
ali da postane nekdo,  

za kar ni poklican nihče drug. 
(b. John Henry Newman) 


