
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Nato je zvitek zvil,  
ga vrnil služabniku in sédel.  
Oči vseh v shodnici  
so bile uprte vanj.  
In začel jim je govoriti:  
»Danes se je to Pismo  
izpolnilo tako,  
kakor ste slišali.« 
 

        (Lk 1,8–10) 
 

 3. NEDELJA MED LETOM 
 

 Dobri Bog, 
Danes, ko obhajamo 

nedeljo Božje besede, 
bi se ti radi zahvalili za 

vse, ki so jo zapisali v 
knjigo vseh knjig, pa 

tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas. 
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej,  

v naša življenja prinaša upanje in 
zaupanje. Naj bomo tudi mi dejavni 

pričevalci te Besede v našem vsakdanu. 
Naj jo vsakdo, ki se srečuje z nami, v 

naših dejanjih in načinu življenja prepozna.  
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se 
skriva v Svetem pismu. V družinah pa ob 
svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v 

tvojih časih zbirali pismouki v shodnici. 
Naj bo Sveto pismo knjiga, iz katere 

bomo sleherni dan črpali moč in 
vzpodbude, da postajamo vse bolj tvoji. 

Amen.  
(AK) 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 POSTAVA PO MERI SRCA  

Pred kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob 
odlomku Nehemijeve knjige, ki smo ga slišali 
kot prvo berilo, pogumno dejal: »Tudi mi 
živimo v težkih časih. Smo sicer še na svoji 
zemlji in v svoji deželi, toda duhovno 
izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet 
vrednot. Še pred nekaj desetletji se je vsaj na 
splošno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora 
in kaj se ne sme. Danes si komaj kdo še upa 
povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe. (V 
teh časih se to kaže tudi v boju zoper corona 
virus. S. Č.) Vsekakor pa je odgovor na to, kaj je 
prav in kaj narobe, odvisen od tega, kam 
hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, je prav. Cilj 
daje smisel življenju. Cilj in smisel – to je 
vrhovna vrednota, ob kateri se merijo vse 
druge.« Stari katekizem z vprašanji in 
odgovori je mnogim rodovom Slovencev v 
dobi pred »ideološko sužnostjo« posredoval 
versko znanje. V njem takoj na začetku 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
 Sv. Andraž nad Polzelo 
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naletimo na vprašanje »Čemu smo na svetu?«, 
ki mu sledi odgovor: »Na svetu smo zato, da bi 
živeli po Božji volji in se zveličali.« Preroki 
vabljivega, toda varljivega humanizma, so že 
pred veki začeli oznanjati, v našem času pa že 
na vse grlo razglašajo: »Na svetu smo zato, da 
sami sebe uresničimo in se otresemo vsakega 
gospodovanja nad seboj. Le tako bomo 
ustvarili raj na zelji. Ne potrebujemo nobenega 
Boga, ki je človekov tekmec in duši njegovo 
svobodo!« Ti samozvani preroki so bili že 
večkrat postavljeni na laž, a žal jim kljub temu 
še vedno mnogi verjamejo. 
Veliko bolj po meri resničnega človeka, 
ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi greha, 
usodno ranjenega, je beseda večno 
zanesljivega Preroka: »Gospodov duh je nad 
menoj … Poslal me je, da oznanim blagovest 
ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in 
slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost 
in oznanim leto Božjega usmiljenja.« 
Te besede so prepričljive predvsem zato, ker 
ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju 
ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega 
upanja.                                          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 ključarja:       041 731 709  
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.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23.1. NEDELJA * 3. MED LETOM – BOŽJE BESEDE *  Henrik Suzo, dom. 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Marjano in Rudija CEVZAR 
… za + Anico in Stanka KOŠEC 
… za + Janeza in Betko PENCELJ 
   … za + Ivanko in Franca DROBEŽ 

 

24.1. PONEDELJEK * Frančišek Saleški, škof, c.učitelj * Felicijan, škof    
 

      

POLZELA              18.00 
 

… za + Lojzeta ČATERJA (obl.) 
 

25.1. TOREK  *  Spreobrnitev apostola Pavla * Ananija iz Damaska           

 

      

POLZELA              15.30 

ANDRAŽ      17.00         

POLZELA              18.00 
 

 

… za + Karla VREČARJA (pogrebna) 
… za + Marijo BRŠEK (8. dan) 
… za + Antona PREŠIČKA in Evo 
 

26.1. SREDA  *  Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova * Mihael Kozal, šk.      
 

                    

POLZELA             8.00 
 

… po namenu 

27.1. ČETRTEK  * Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink * Vitalijan (Živko)                

 

      

POLZELA     18.00 
 

… za + Albina KUHARJA (obl.) in Izidorja 
… za + Marijo VELEPIČ (30. dan) 
… za + Olgo JEZERNIK (30. dan) 
 

28.1. PETEK  *  Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj * Janez G.          

 

 

ANDRAŽ      17.00         

 
 
 
POLZELA              18.00 

 

… za + Damjana DUŠIČA ter starša Ivana in Angelo DUŠIČ 
… za + Marjano OŽIR (obl.), Silvota OŽIRJA,  
           Ferdota in Jožefo KRK, Francija in Albino BOLHA 
           ter vse BELOGLAVČEVE 
… za + Štefko PLAZNIK in sorodnike 
… za + Franca JELENA (obl.) in Jožefo 
… za + Marijo MARCEN (8. dan) 
 

29.1. SOBOTA *  Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament, red. u. 

 

      

ANDRAŽ      17.00         

POLZELA            18.00 

  

… za + Ano SKAZA 
… za + Terezijo MEŠIČ 
… za + Jožeta VIDICA (obl.) in družino JELEN 
… za + Ivota SERDONERJA (obl.) in vse FLISOVE 
… za + Franca PUSOVNIKA in starše 
… za + Daniela VILČA in Marijo JELEN 

 

30.1. NEDELJA * 4. MED LETOM *  Hijacinta Mariscotti, tretjerednica 

 

 

POLZELA             7.00 
 ANDRAŽ              9.00         

 
POLZELA            10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                       
… za + Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK 
… za + Milana OŽIRJA 
… za + Ignaca, Jožefo in Franca ROMIHA 
 … za + Majdo MOŽINA (obl.) 
 … za + Mirana BLAGOTINŠKA, Milana in Zinko TERGLAV  
 … za + Štefana OKORNA (obl.) 
 



 
 

 
 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 23. januarja, bo krščena Inja J. 
(god sv. Martin, 11. november).  
 
 

 

V torek, 25. januarja, končujemo teden 
molitve za edinost kristjanov.  Vabljeni  
k obiskom maš in molitvi za edinost 
kristjanov. 

 
 

 

V ponedeljek, 31. januarja, bo ob 18.30 uri 
v župnišču srečanje članov ŽPS Polzela.  
 
 

 

V torek, 1. februarja, bo ob 18.30 uri v 
prostorih Karitas srečanje članov 
župnijske Karitas Polzela.  
 
 

 

V sredo, 2. februarja, je praznik 
Jezusovega darovanja (Svečnica) in bodo 
svete maše na Polzeli ob 8. in 18. uri, v 
Andražu pa ob 17. uri. Člani obeh 
župnijskih Karitas bodo pred sv. mašami 
delili sveče. 

 
 

  PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV  
 

 

V nedeljo, 30. januarja, bo pri sv. maši 
ob 10.30 uri na Polzeli predstavitev 
letošnjih prvoobhajancev. Priporočamo 
jih v molitev. 
 
 

  DUHOVNOST  
 

 

V ponedeljek, 31. januarja, bo ob 18. uri 
v dvorcu Novi Klošter duhovna obnova 
za ženske. Zaželena prijava (Carmen, 
040 175 403). 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Čretnik, Andraž nad Polzelo 
211, Čretnik, Andraž nad Polzelo 208, 
Oder, Andraž nad Polzelo 209;   
Polzela: Podvin pri Polzeli. 
 

 
 

  ALFA SREČANJA  
 

 

Alfa srečanja se bodo pričela v torek, 
25. 1. 2022 in bodo trajala 11. srečanj 
vsak torek ob 20. uri do 5. aprila 2022. 
Srečanja bodo v hibridni obliki, nekaj v 
živo v župnijskih prostorih v Mozirju 
in nekaj preko ZOOM-a. Potrebna 
prijava, več na posebnih lističih, ki jih 
vzemite pri izhodu ali na spletni strani 
www.apostol.si. 

 
 

  KAKO BRATI SVETO PISMO  
 

 

»Sveto pismo beremo prav, če ga beremo 
molitveno, se pravi s pomočjo Svetega 
Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je 
Božja beseda in vsebuje odločilna Božja 
sporočila nam.«  (KKC 109–119, 137) 
Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, 
namenjeno vsakemu izmed nas. Zato 
moramo Svete spise sprejemati z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja 
to, da je treba Božje pismo resnično brati, 
to pomeni, da si ne izbiram posameznosti 
in ne prezrem celote. Celoto moram 
potem razlagati z ozirom na njeno srčiko 
in skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem 
govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. 
Svete spise moram torej brati v isti živi 
veri Cerkve, iz katere so nastali.       (YOUCAT) 
 
 

 

 


