
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus rekel:  
»Moje ovce poslušajo moj glas;  
jaz jih poznam in hodijo za menoj.  
Dajem jim večno življenje;  
nikoli se ne bodo pogubile  
in nihče jih ne bo iztrgal  
iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je 
dal, je večji od vseh, in nihče jih ne 
more iztrgati iz Očetove roke.  
Jaz in Oče sva eno.«  
                                          (Jn 10,27–30) 

 

 4. VELIKONOČNA - DOBREGA PASTIRJA 

 

Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem 
te prosim za vse naše duhovnike, redovnike, 

redovnice in misijonarje. Napravi iz njih 
orodje svojega miru. 

Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. 
Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost. 

Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. 
Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. 

Kjer je obup, naj budijo upanje. 
Kjer je žalost, naj razdajajo veselje. 

Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, 
da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi. 

Nam pa daj moči, da jim bomo vračali 
zvestobo za zvestobo, velikodušnost za 

velikodušnost, dobroto za dobroto. 
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, 
izprosi našim duhovnikom in redovnikom 

zvestobo do konca. Amen.   
Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice 

 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC 

 
 

Sveti  Janez Krizostom nam odkrije lepoto 
župnijske skupnosti, ko pravi, da je župnija 
zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni in 
molitev duhovnikov. Katekizem Katoliške 
cerkve pa nam pove, da je župnija 
evharistična skupnost in srce liturgičnega 
življenja krščanskih družin, kraj molitve, 
sodelovanja pri svetem bogoslužju  in 
medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse 
skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve ali 
domačega doma. Po Jezusovem zgledu smo 
poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. 
Prva Cerkev je glede tega zelo dejavna. 
Marsikomu je  edina skrb njegovega 
krščanstva, da naroči sveto mašo, da bo na 
tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje 
sveto mašo in moli. Biti kristjan pomeni, da 
mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. 
Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani 
temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre 
samo za vidne poti. Potuje naj vsaj naša 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
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molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega 
našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti 
našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in 
izbrali duhovni poklic. Župnija je tudi kraj, 
kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško 
življenje, v svobodno izbrano neporočenost 
in v devištvo iz ljubezni do  Božjega kraljestva. 
Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic, je sveti 
Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste 
prišli do potrebne jasnosti. Potem pa izrecite 
veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz 
naše župnije. Mi jim pomagajmo in vztrajno 
molimo, da bodo prišli do prave jasnosti. Naj 
se nas torej dotaknejo besede svetega papež 
Janeza Pavel II., ki je dejal: »Župnija je 
krščanska skupnost, pred katero je svetal 
zgled Dobrega pastirja in ki se zbira okrog 
svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev. 
Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! 
Cenite jih, poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak 
dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k 
oltarju ne v vsakdanjem življenju. Nikoli ne 
nehajte moliti za duhovne poklice in za 
zvestobo tistih, ki so se že posvetili Gospodu 
in dušam.«                                                  Po: E. Mozetič 

 
 

 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.  



 

 
 
 
 
 
 

8.5. NEDELJA  *  4. VELIKONOČNA * DOBREGA PASTIRJA 

 

 

POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              9.00 

POLZELA                   10.30 

 
POLZELA                   16.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse GRILOVE in DOLINŠEKOVE 
… za + Daniela SATLERJA 
… za + Vincenca (obl.) in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Franca KOČEVARJA (pogreb)  

 

9.5. PONEDELJEK *  Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova               ŠMARNICE 

 

      

POLZELA          16.30       

POLZELA          19.00 

 

… za + Mileno SREBOČAN (pogrebna) 
… za + Viktorja GOLAVŠKA 
… za + Jožeta KOLENCA 
 

10.5. TOREK *   Job, svetopisemski mož * Trsatska M.B.                          ŠMARNICE 
 

      

POLZELA                   15.30 

POLZELA   19.00 

 

… za + Jožefa NOVAKA (pogrebna) 
… v zahvalo za zdravje 
 

11.5. SREDA  *    Pankracij, mučenec * Nerej in Ahilej, mučenca                          ŠMARNICE 
 

      

POLZELA   19.00 
 

… za vse dobrotnike 
 

12.5. ČETRTEK  *   Leopold Mandič, redovnik * Epifanij, škof                  ŠMARNICE 

 

      

POLZELA         19.00 
 

 … za + Lucijo VASLE in Milana 
 … za + Miro REZAR (obl.) 

                  … za + Silvestro ČUK (8. dan) 
 

13.5. PETEK  *   Fatimska Mati božja * Servacij, mučenec                 ŠMARNICE 

 
 

POLZELA               19.00 

 

… za + Marijo BIZJAK in Vojka 
… v zahvalo in za zdravje 

 

14.5. SOBOTA  *   Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka                 ŠMARNICE 

 

 

ANDRAŽ     18.00 

POLZELA               19.00 

  

… za + Silva in Marjano OŽIR ter Ferda in Jožefo KRK  
… za + Janka LOBNIKA in Rafka 
… za + Janka ŽURBIJA in Dorico 
… za + Miroslava GUČKA (30. dan) 
… za + Branka KOLMANA (30. dan) 
 

15.5. NEDELJA  *  5. VELIKONOČNA NEDELJA * Izidor, kmet * Zofija, muč. 

 

 

POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              9.00 

 
POLZELA                   10.30 

 
 
 
 
ANDRAŽ                    15.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Angelo DUŠIČ 
… za + Angelo MEKLAV (obl.) in Marijo KRK ter vse + MEKLAV 
… za + Alojza in Marijo SATLER ter Ano KUHAR 
… za + Riharda LESNIKA in Marijo HOLCER  
           ter za Antonijo in Ivana ZUPAN 
… za + Avgusta LIKEBA in vse LIKEBOVE  
… za + Franca ROMIHA (obl.) in starše Ignaca in Jožefo ROMIH 
… šmarnice na Lovčah   
 

Kdor posluša vas, posluša mene, kdor pa zavrača vas, zavrača mene. 
In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. 

(Lk 10,16) 



 
 
 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 8. maja, ob godu svojega 
zavetnika sv. Florjana (4. maj) 
praznujejo gasilci vseh društev, ki 
delujejo na področju občine. Maša 
zanje in z njihovim sodelovanjem v 
polzelski župnijski cerkvi ob 10.30. 

 
 

 

V ponedeljek, 9. maja, bo ob 20. uri 
srečanje članov ŽPS Polzela. 

 
 

 

V mesecu maju bodo sv. maše tudi ob 
sredah ob 19. uri in takrat jutranje ob 
8. uri ne bo. 

 
 

 

V soboto, 14. maja, bo na Polzeli krščen 
Lovro Z. (god sv. Lovrenc,  10. avgust). 

 
 

 

V nedeljo, 15. maja, bo na Polzeli krščen 
Nik S. (god sv. Nikolaj,  6. december). 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Plaskan, Andraž nad Polzelo 99, 
Sitar, Andraž nad Polzelo 98, Hodnik 
Plaskan, Andraž nad Polzelo 101, 
Draksler, Andraž nad Polzelo 102;  
Polzela: Ločica ob Savinji 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 PRVO SVETO OBHAJILO NA POLZELI 
 

 

V nedeljo, 22. maja, ob 10. uri 
 

 

- spovedni dan:  
   v soboto, 14. maja, ob 9. uri 
 

- čiščenje cerkve in okolice:  
   v četrtek, 19. maja, ob 16. uri, 
 

- izdaja oblek za prvoobhajance: 
   v četrtek, 19. maja, ob 16. uri 
 

-  vaja za prvoobhajance: 
    v soboto, 21. maja, ob 17.30 
 
 

 ŠMARNICE  
 

 

Še naprej vabljeni k obisku šmarnic. 
Na Polzeli vsak dan ob 19. uri 
(otroške v ponedeljek, sredo in 
petek), v Andražu pa vsak dan ob 18. 
uri. Tudi v nedeljo, 15. maja, bodo  
šmarnice na Polzeli ob 10.30 uri ter 
ob 15. uri na Lovčah. 
 
 

 KULTURA 
 

 

Vabljeni na srečanje občinskih 
pevskih zborov in malih vokalnih 
skupin, ki bo v nedeljo, 15. maja, 
ob 16. uri, na Gori Oljki. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

Dekanijska Karitas Petrovče vabi v 
torek, 10. maja, ob 20. uri, na 25. 
jubilejni dobrodelni koncert »Z roko v 
roki«, ki bo v Domu II. Slovenskega 
tabora v Žalcu. Nastopili bodo: Klapa 
Skala, Marko Vozelj, vokalna skupina 
Eros, Vili Resnik, ansambel Šepet, Žiga 
Deršek, Nika Oman, skupina Vzrock in 
plesalec Jernej Brenholc. Vstopnice 
(15 €) dobite v župnišču in eno uro 
pred koncertom na blagajni.  


