
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

»Mislite, da sem prišel na 
zemljo prinašat mir?  
Ne, vam rečem, ampak 
razdeljenost. Odslej bo namreč 
v eni hiši pet razdeljenih:  
trije proti dvema in dva proti 
trem; razdelili se bodo: oče 
proti sinu in sin proti očetu; 
mati proti hčeri in hči proti 
materi; tašča proti svoji snahi 
in snaha proti tašči.«     

               (Lk 12,51–53) 
 

 20. NEDELJA MED LETOM 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
je ob besedi »ogenj« več razlag. Ni samo 

»pojav, pri katerem oddaja snov ob 
spajanju s kisikom svetlobo in toploto«, 
temveč pomeni tudi »veliko življenjsko 

moč, silo, visoko stopnjo čustvene 
vznemirjenosti, razgibanosti«. Ogenj je 
skrivnostna sila v človekovi notranjosti, 

ki ga priganja k delovanju, 
ustvarjalnosti. Nasprotje ognja v tem 

pomenu je hladnost, otrplost, 
brezbrižnost, okostenelost. Vse to hoče 

iz naših src pregnati tisti ogenj, o 
katerem govori Jezus v današnjem 

evangeliju. Če bo v nas ogenj, naša vera 
ne bo hladna, neživljenjska, 

samozadostna in toga. 
  

S. Čuk 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OGENJ SVETEGA DUHA 

 

Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega 
Duha, ta v nas živa in delujoča navzočnost od 
dneva našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna 
moč, ki očiščuje in prenavlja, ki sežge vsako 
človeško bedo, vsako sebičnost, vsak greh, nas 
od znotraj spremeni, obnovi in naredi 
sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh 
vzplamti kakor ogenj v našem srcu, saj samo, 
če se – bodite pozorni na to – požar Božje 
ljubezni začne v srcu, se lahko razširi in stori, da 
Božje kraljestvo napreduje. Ne začne se v glavi, 
ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli 
delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril 
drznost in gorečnost, da zaplujemo po 
odprtem morju in oznanimo Jezusa ter 
njegovo tolažeče sporočilo usmiljenja in 
zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj se začne v 
srcu. Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v 
svetu, Cerkev, torej vsi mi, potrebujemo 
pomoč Svetega Duha, da bi nas pri tem ne 

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

              14. avgust

 



zaviral strah ter preračunljivost in se ne bi 
navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski 
pogum, ki ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh, 
nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi 
ustvarjalne ter nas priganja, da stopimo na pot 
še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih 
srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem 
Svetega Duha smo poklicani, da vedno bolj 
postajamo skupnosti ljudi, polnih 
razumevanja, razširjenega srca ter veselega 
obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po 
duhovnikih, posvečenih osebah ter vernih 
laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki so 
pretreseni ter se ustavijo ob trpljenju ter ob 
materialni in duhovni bedi. Tako bodo 
zaznamovali pot evangelizacije ter poslanstva 
z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj 
Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da 
postajamo bližnji drugim, osebam, ki trpijo, ki 
so pomoči potrebne, toliki človeški bedi, 
tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je ogenj, ki 
izhaja iz srca. Prosimo Devico Marijo, da moli z 
nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da 
razlije na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, 
božanski ogenj, ki ogreje srce in nam pomaga 
biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših 
bratov in sester.                                            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.  



 
 
 
 
 
 
 

14.8. NEDELJA  * 20. MED LETOM *  Maksimilijan Kolbe, duh., muč. 

 

 

POLZELA               7.00 
ANDRAŽ                    9.00 

POLZELA               10.30 
 
PETROVČE                   19.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Romea (obl.) in Ido TAVČER 
… za + Alojza, Julijano in vse + KOLARJEVE 
… za + po namenu romarjev 
… za + Antona in Marijo STRAŽAR ter Tomaža KREGARJA 

 

15.8. PONEDELJEK   *  MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren  

 

 

POLZELA               7.00 
 

ANDRAŽ                    9.00 

 

 
POLZELA               19.00 
 

 

… za + Anico BAŠIČ in vse iz družine BAŠIČ 
… za + dve Mariji SVETKO, STROPNIK 
… za + Gvida in Terezijo JELEN, Majdo MOŽINA 
           ter družini SITAR in RAMŠAK 
… za + Marijo PIŽORN (obl.) 
… za + Cilko RAKUN (obl.) ter Cvetkota in Miciko 
… za + Marijo SEVČNIKAR (4. obl.) 
 

16.8. TOREK *   Rok, romar in spokornik * Štefan I. Ogrski, kralj 
 

      

POLZELA   19.00 

 

… za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.) 
… za + Marijo RIŽNAR  
 

17.8. SREDA *   Evzebij, papež, mučenec * Hijacint, duhovnik 
 

      

POLZELA                              8.00 
 

… za + Marijo HRIBERNIK 
 

18.8. ČETRTEK  *   Helena (Alenka), cesarica * Leonard, opat  

 

      

ANDRAŽ                  18.00         

POLZELA         19.00 

 

… za + Franca ATELŠKA 
… za + Branka KOLMANA 
… za + Ivana in Alojzijo PREŠIČEK 
… za srečno zadnjo uro 
 

19.8. PETEK  *   Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof 

 

 

POLZELA               19.00 

 

 …  za vse + DRINJAKOVE 

…  za + Heri ŠKORJANC 

 

20.8. SOBOTA  *   Bernard, opat in učitelj * Samuel (Samo), prerok 

 

 

ANDRAŽ                  18.00         

POLZELA               19.00 

  

… za + Ano in Ivana SKAZA 
 

… za + Ludvika JEZERNIKA 
… za + Julija OCVIRKA (obl.) in vse OCVIRKOVE 
… za + Nežo OŽIR 
… za + Milana BASTAŠIČA (obl.) 
 

21.8. NEDELJA  * 21. MED LETOM *  Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof 

 

 

POLZELA               7.00 
 
ANDRAŽ                    9.00 

 
 
 
 
POLZELA               10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Leopolda RANČIGAJA 
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Ludvika, Markota in Nino MEKLAV 
           ter spodnje JUGOVE in MEKLAVOVE 
… za + Angelo in Jakoba REBERNIK 
… za + Lidijo in Stanka JELEN 
… za + Štefko in Jožeta KRONOVŠEK  
           ter vse + KRONOVŠEK - SVET 
 



 

  MARIJINO VNEBOVZETJE 
 
 

Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi 
na romanje ob prazniku Marijinega 
vnebovzetja.  
 

To nedeljo, 14. avgusta, na predvečer 
praznika, bodo ob 19.30 uri 
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. 
Odhod organizirane skupine za peš 
romanje bo ob 16. uri izpred 
župnijske cerkve, ostali pa vabljeni, 
da se pridružite v Petrovčah. 
 

V ponedeljek, 15. avgusta, bodo sv.  
maše: ob 6.30 uri, mašuje g. Vlado 
Bizjak, ob 8. uri,  mašuje p. Vanči 
Arzenšek, ob 10. uri bo sv. maša na 
prostem, mašuje in pridiga celjski škof 
dr. Maksimilijan Matjaž, ob 12. uri bo sv. 
maša za ostarele in bolne, mašuje g. 
Mirko Škoflek, ob 19. uri bo sv. maša za 
mlade, mašuje g. Martin Golob, igra 
glasbena skupina Veselje. 
 

Pri vseh sv. mašah bo priložnost za 
sveto spoved! 
 

 

 

 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. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meklav, Andraž nad Polzelo 
46, Meklav, Andraž nad Polzelo 47;  
Polzela: Založe. 
 
 

 

Prazniki Katoliške cerkve so podobni 
svežim, dišečim cvetličnim vencem, ki jih 
verni svet, vsako občestvo in vsaka duša, 

spleta neskončnemu Bogu. Cvetlice so 
kreposti Jezusa, Marije in Božjih svetnikov, 

prijeten vonj pred Gospodom. Če jih 
posnemamo, smo tudi mi prijeten vonj. 

Med posebnimi prazniki je praznik Marije. 
Kdo izmed nas od Marije še ni prejel 

nobene milosti, kdo se še ni priporočal 
njenemu varstvu? Zato se veselimo, da 

smo pod Marijinim materinskim varstvom 
in zaupno k njej vzklikajmo:  

»O mogočna zaščitnica, stoj nam ob 
strani, zdaj in ob naši smrtni uri.«  

                        bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji 
 
 

 

 
 
 


