
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko so potovali, mu je nekdo 
rekel: »Za teboj bom hodil,  
kamor koli pojdeš.«  
Jezus pa mu je dejal:  
»Lisice imajo brloge in ptice neba 
gnezda, Sin človekov pa nima,  
kamor bi glavo naslónil.« 
Nekomu drugemu pa je rekel:  
»Hôdi za menoj!« A ta je dejal:  
»Gospod, dovôli mi, da prej 
grem in pokopljem svojega 
očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj 
mrtvi pokopljejo svoje mrtve,  
ti pa pojdi in oznanjaj Božje 
kraljestvo!« 
 

                                          (Lk 9,57–60) 
 

 13. NEDELJA MED LETOM 

 

Vera je precej elastična beseda, ki lahko 
poleg resničnega zaupanja v Jezusa 

pomeni še marsikaj drugega. Potrebno je 
zaživeti v skladu z njo. Sprejeti celovito 

odločitev za Jezusa. To pomeni tudi 
zahtevo, da tako kot on postavimo Boga 

na prvo mesto v svojem življenju.  
Vključuje pa tudi ljubezen in  

pokorščino do njega in do Cerkve,  
kateri je zaupal svoje poslanstvo. 

Odločitev mora biti absolutna, ne da nekaj 
dni capljamo za njim, ostali čas pa 

»hodimo po svoje«.  
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZVESTOBA  BREZ  POENOSTAVLJANJA 

 

Jezusove besede, ki smo jih slišali v današnjem 
evangeliju,  so neverjetno krute. Najbrž je 
marsikdo od vas že izgubil očeta ali pa odšel od 
doma. Si predstavljate, da bi vam v tistem 
trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, kaj boš 
čakal na pogreb, kaj se boš poslavljal, pojdi za 
menoj! Najbrž bi tega ne mogli sprejeti ravno 
zlahka. Zakaj je Jezus tako zahteven? 
Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče pojasni 
že uvodni del današnjega evangelija. Tam 
izvemo, da je Jezus na poti v Jeruzalem, in sicer 
v smrt. Ta pot je peljala skozi Samarijsko vas, 
vas Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa tudi 
oni niso marali Judov. Tam niso bili sprejeti, 
zato sta učenca Jakob in Janez hotela priklicati 
nanje gorje. Že v teh nekaj stavkih vidimo, kaj je 
vodilo Jezusa na poti v Jeruzalem in kaj učenca. 
Za Jezusa pisatelj pravi, da je se je sam trdno 

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

                26. junij

 



odločil iti v Jeruzalem, kot bi želel poudariti 
zahtevnost te odločitve. Kot bi hotel reči: Ni 
lahko iti tja, ne paše mi, a vem, da moram. To je 
moja pot. Na drugi strani sta učenca Jakob in 
Janez. Kaj ju vodi pri želji, da uničita Samarijo? 
Preprosta užaljenost, da ju niso sprejeli. Ne 
moreta sprejeti tega, da niso zaželeni, in že bi 
priklicala maščevanje.  Lahko bi rekli, da se 
učenca ravnata po liniji najmanjšega odpora. V 
Jeruzalem nista šla s trdno odločitvijo, da 
naredita, kar je najbolj prav, ampak sta ob 
Jezusu zaradi lastne koristi, in še nista 
spoznala, da hoja za njim ni vezana na korist, 
lagodje in ugajanje. Drža učencev Jakoba in 
Janeza nam je najbrž tako domača, da ne 
vidimo v njima nobenega problema. Reagirata 
spontano in logično. Jezus pa opozarja na 
temelje te zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da 
bi hodil za njim, mu pravi: »Lisice imajo brloge 
in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, 
kamor bi glavo naslonil.« Hoditi za njim 
pomeni odpovedovati se vsemu, kar nam je 
domače, kar vodi v lagodje. Je potovanje v 
neznano, zaradi zvestobe edinemu Dobremu,  
tj. Bogu.                                                           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.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.6. NEDELJA  *  13. MED LETOM * Jožefmarija Escriva, ustan. Opus Dei 

 

 

POLZELA             7.00 
 
ANDRAŽ              9.00 

 
 
 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ivanko, Štefana in vse ČEDETOVE iz Šmartnega ob Paki 
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Antona in Ivanko BRINOVŠEK  
           ter Jankota BRINOVŠKA (30. dan) 
… za + Ladislava RIHTARJA 
… za + Angelo (obl.) in Ludvika CIZEJ ter Andrejo OGRIS 

 

27.6. PONEDELJEK *   Ema (Hema) Krška, kneginja * Gudenes, muč. 

 

ANDRAŽ               18.00         

POLZELA         19.00 

 

… za + Antona in Jožico SITAR 
… za + Jožefo RIBAR 
 

28.6. TOREK *    Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, muč. * Pavel I., pp 
 

      

POLZELA   19.00 

 

… za + Marijo HRIBERNIK (30. dan) 
 

29.6. SREDA * Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica  * Rajmund Lull, muč. 

 

      

POLZELA                              8.00 
POLZELA         19.00 

 

… za + Terezijo MEŠIČ 
… za žive in rajne duhovnike naše župnije 
 

30.6. ČETRTEK  *  Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški, škof 

1 

      

POLZELA         18.30 
POLZELA         19.00 

 

 … adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marjana ŠKOBRNETA ter + ŠKOBRNETOVE in SVETKOTOVE 
… za + Alojza STANKA (30. dan) 
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 

 

1.7. PETEK  *   Oliver Plunkett, škof, muč. * Estera, svetopisemska žena 

1 

 

POLZELA               15.00 
ANDRAŽ                  16.30         

ANDRAŽ                  17.00         

 
POLZELA               19.00 

 

… poročna slovesnost 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
…  za + Ivana KOLŠKA 

…  za + Franjo TKAVC 

…  za + Daniela VILČA 

…  v čast Srcu Jezusovemu 

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, češčenje pred Najsvetejšim 
 

2.7. SOBOTA  *  Ptujskogorska Mati Božja * Janez Frančišek Regis, duhovnik 

1 

 

POLZELA               19.00 
  

… za + Andrejo OGRIS 
 

… za + Darjo ČATER 
… za + Marijo, Franca, Silvota in Marjano OŽIR  

… za + Nežo OŽIR (8. dan)  

… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

3.7. NEDELJA  *  14. MED LETOM  *  Tomaž, apostol * ned. Slov. po svetu 

1 

 

POLZELA             7.00 
 
ANDRAŽ              9.00 

 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Lucijo VASLE in Milana 
… za + Milana REBERNIKA 
… za + Ljudmilo, Jožeta in Andreja BREZOVNIK 
… za vse + ANŽELAKOVE 
… za srečno zadnjo uro 
 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 26. junija, bo v Andražu 
krščena Julija G. (god sv.  Julija, 22. maj), 
na Polzeli pa bodo krščeni Klara K. (god 
sv. Klara, 11. avgust), Maksim S. (god sv. 
Maksimiljan Puljski, 21. februar) in 
Sofija T. (god sv. Zofija, 15. maj). 

 
 

 

V soboto, 2. julija bo na Polzeli krščen 
Miha D. (god nadangel Mihael, 29. 
september). 

 
 

 

V nedeljo, 3. julija, bo na Polzeli 
krščen Oliver H. (god sv.  Oliver 
Plunkett, 11. julij). 
 

 

 

Tokratna številka tednika Družina 
je novomašna in jo je na voljo nekaj 
več kot običajno. Vzemite in berite 
tudi nenaročniki. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Jelen, Andraž nad Polzelo 45, 
Majhenič, Andraž nad Polzelo 48;  
Polzela: Polzela II. 
 
 

 
 
 
 

 

 

PSMM 2022  SLOVENIJA 
 

 

JULIJ: Za ostarele 
Molimo za ostarele, ki 

predstavljajo korenine in spomin 
naroda, da bi njihove izkušnje in 
njihova modrost pomagale mladim 
gledati v prihodnost z upanjem in 
odgovornostjo. 

 
  

 OKLICI PRED POROKO 
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Grega Satler, Dvojna ulica 22, 
župnija Polzela in nevesta Špela Požes, 
Dvojna ulica 22, župnija Polzela. 

 
 

 DRUŽINSKA KATEHZA 
 

 

Priložnost za vse tiste starše, ki želijo 
skupaj s svojimi otroki poglabljati 
verska znanja. Srečanja bodo potekala 
enkrat mesečno, vsako 3. nedeljo, od 
septembra do junija. Začetek srečanja 
bo s sv. mašo ob 10.30 uri. Prijavite se 
lahko s prijavnico ali v župnišču. 
 
 

 

ZAKAJ CERKEV SPLOH POTREBUJE 
DUHOVNIKE? 
 

Duhovniki ali prezbitri (kar pomeni 
‘starešine’) oznanjajo evangelij, poučujejo 
in delijo cerkvene zakramente. Ko 
obhajajo evharistijo z Božjim ljudstvom, 
zbirajo razkropljene posameznike v eno 
družino. Duhovnik v občestvu s svojim 
škofom ponavzočuje Jezusa, ki kot pastir 
vodi svojo čredo, se kot večni veliki 
duhovnik daruje Očetu v evharistiji, 
odpušča grehe po zakramentu sprave, 
posvečuje in poučuje vernike, ki mu jih je 
zaupal Oče. 
Jezus nas na tej poti želi spremljati po 
duhovnikih. 

 

 

     Po: R. Vinerba, Sto in eno vprašanje o Bogu 


