
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko je v podzemlju trpel muke, 
je povzdignil svoje oči in 
zagledal od daleč Abrahama in 
Lazarja v njegovem naročju.  
Zaklical je: ›Oče Abraham, 
usmili se me in pošlji Lazarja,  
da pomoči konec svojega  
prsta v vodo in mi ohladi jezik, 
zakaj silno trpim v tem 
plamenu.‹ Abraham pa je rekel: 
›Sin, spomni se, da si prejel 
dobro v svojem življenju in 
prav tako Lazar hudo; zdaj se 
tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega 
je med nami in vami narejen 
velik prepad, da tisti, ki bi 
hoteli od tod priti k vam, ne 
morejo; pa tudi od ondod ne 
morejo sem.‹ 
 

            (Lk 16,23–26) 
 

 26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA  
 

Prerok Amos svari in opozarja, da naj se 
ljudje, ki živijo »tja v en dan«, ne zanašajo 
preveč na takšno stanje. Živeti v utvari ni 

nikdar pametno in človeku v korist. 
Posebno opozarja voditelje in odgovorne. 

Vsak narod ima svoje preroke. Pri nas je to 
gotovo Anton Martin Slomšek, ki je ljudstvo 

pripravljal na stvarni odnos do življenje in 
ga ni puščal v iluzijah. Tako je marsikaj 
premaknil v našem ljudstvu za stoletja 

naprej. Trudimo se vse to dobro, kar je za 
nas storil, ohranjati in razvijati naprej. 

Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto C-4 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE 

 

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse 
nas priložnost, da poglobimo naš odnos do 
njega. Letos se želimo zaustaviti ob eni 
njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. 
ob veri, ki je luč na poti našega življenja. 
Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke 
vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. 
V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel 
svojega življenja in poslanstva. Imel je srečo, 
da je veličino in lepoto vere začutil že v 
domači družini. Vedno je bil staršem 
hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga 
posredovali. Prav zaradi tega je kot 
duhovnik in škof toliko besed namenil 
staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da 
skupaj z drugimi človeškimi krepostmi 
otrokom posredujejo tudi krepost vere. 
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje 
in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj 
imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za 
življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati 
čim več možnosti, da razvijejo vse svoje 
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talente, je v tem smislu do neke mere 
razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke 
vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo 
lahko prek teh otrokovih dejavnosti 
uresničili sebe. Ob tem pa kateheza 
(verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat 
stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin 
Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej 
starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto 
in jo potem posredovali naprej svojim 
otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da 
»je vera največja dediščina, ki jo otroci 
prejmejo od svojih staršev«. Naj nam 
obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da 
bomo krepost vere odkrivali kot prvo med 
vrednotami. Vero, kot luč na pot našega 
življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot 
priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše 
življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne 
pomeni odpovedati se osebni svobodi in na 
račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči 
vere postane vse osvetljeno z novo, pravo 
lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo 
korak k veri. To pa pomeni, da moramo 
izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako 
vedno pot, povezana s ponižnostjo in 
spreobrnjenjem.                                  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.  



 
  

 
 
 
 
 
 
 

25.9. NEDELJA  * 26. MED LETOM *   Slomškova nedelja 

 

 

POLZELA               7.00 
ANDRAŽ                    9.00 

 
 
 
POLZELA               10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ano in Andreja SITAR 
… za + Martina SMREKARJA 
… za + rodbino GRIL (Roman obl.) in SEDOVŠEK  
… v zahvalo za življenje 
… za + Daniela SATLERJA in Kristino ter Mihaela SATLERJA 
… za + starše HRIBERNIK, sestre, brata in Marijo 
… za + Zlatka, starše in brata KRONOVŠEK 
… za + Štefanijo in Jožefa KAČ 
… za + Mitja REHARJA (obl.) ter za + REHARJEVE in ŠMELCERJEVE 

 

26.9. PONEDELJEK  *   Kozma in Damijan, muč. * Terezija Couderc, red. 

 

 

ANDRAŽ                             18.00         

POLZELA               19.00 

 

… za + Milana OŽIRJA 
… za + Marto KODRUN 
 

27.9. TOREK  *   Vincencij Pavelski, duh., red. ustanovitelj  kor.m. 
 

      

POLZELA   19.00 

 

… za + Marijo MARCEN 
… za + Karlo GRABNAR 
 

28.9. SREDA  *   Venčeslav, mučenec * Lovrenc Ruiz in drugi japonski muč. 

 

      

POLZELA                              8.00 
 

… za + Silvestro ČUK 
… po namenu 

 

29.9. ČETRTEK  *    Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli 

 

      

POLZELA         19.00 
 

… za + Ivana POTEKA (30. dan) 
… za zdravje in srečno zadnjo uro 
… za + Vilija KOTNIKA ter vse iz družin KOTNIK in PRESKAR 
 

30.9. PETEK  *   Hieronim, duhovnik, učitelj * Gregor Armenski, škof 

 

 

POLZELA               19.00 

 

…  za + dva Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško in Marijo 

…  za + Martina in Pavlo FLORJANC 

 

1.10. SOBOTA  *   Terezija Deteta Jezusa, devica, učiteljica 

 

 

POLZELA               17.00 
  

… za + Pavlo LUKNER 
… za mir in blagor v občini 
 

2.10. NEDELJA  * 27. MED LETOM *  ROŽNOVENSKA *  Angeli varuhi 

11 

 

POLZELA               7.00 
ANDRAŽ                    9.00 

 
 
 
 
 
G.OLJKA             10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + Angelo DUŠIČ 
… za + Ladislava RIHTARJA (obl.) 
… za + Ludvika (obl.), Marka in Nino MEKLAV,  
           sp. JUGOVE ter Vilija ČREMOŽNIKA 
… za + starše Frančiško in Ivana PRAPROTNIK ter vse MALEZOVE 
… za + Martino in Branka BLAGOTINŠEK ter vse BIZJAKOVE 
… za + Franca ROŽIČA 
 
 

Kakor moder oče otrokom ne dovoli vsega, tudi nam Bog ne stori vse po 
volji, ker nas ljubi. Vsa svoja pota izročimo Gospodu, on bo vse prav storil. 

 

(bl. Anton Martin Slomšek) 



 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

To nedeljo, 25. septembra, bosta na 
Polzeli krščena Amand V. (god sv. 
Amand, 6. februar) in Ana G. (god sv. 
Ana, Marijina mati, 26. julij). 

 
 

 

Ob prazniku občine Polzela bo v 
soboto, 1. oktobra, ob 17. uri, na Polzeli 
sv. maša za mir in blagor v občini.  

 
 

 

V nedeljo, 2. oktobra, bo na Polzeli 
krščena Vita S. (god sv. Vital, 20. 
oktober), v Andražu pa Avanej S. 
(god sv. Jernej, apostol, 24. avgust). 

 
 

 

SKAVTI v nedeljo, 2. oktobra, ob 15. 
uri, pred Aninim domom v Preboldu 
z uvodnim srečanjem začenjajo novo 
skavtsko leto. Vabljeni vsi mladi od 6. 
razreda pa vse do 21. leta.  
»Skavti so norost. Norost, ki deluje.« 
 

 

  

 OKLICI PRED POROKO 
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti 
ženin Žiga Volgemut, Svetinica, župnija 
Desternik in nevesta Tamara Bolarič, 
Sončna cesta, župnija Polzela. 
 

 

 

 ŽUPNIJSKO ROMANJE 
 

 

Za rezervacijo termina – v soboto, 22. 
oktobra, bomo imeli župnijsko romanje 
obeh župnij. Podrobnosti sledijo. 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meklav, Dobrič 88, Železnik, 
Dobrič 82, Verdev-Borovnik Dobrič 79; 
Polzela: Polzela I. 
 
 

 

Gospod, odpri moje ustnice, 
da bom oznanjal tvojo hvalo. 

 

(Ps 51,17) 

 

 

 VOLITVE ČLANOV ŽPS 
 

 

V nedeljo, 16. oktobra, bodo potekale 
volitve članov ŽPS za obdobje štirih let 
(2022-2026). Od nedelje 2. oktobra 
dalje, bo pri vseh sv. mašah možno vzeti 
volilne lističe, ki jih boste na dan volitev 
lahko oddali v pripravljene volilne 
skrinjice. Povabljeni, da skupaj molimo 
za modro izbiro. 
 

MOLITEV 

Dobri Bog, 
pred nami je za našo župnijo 

pomemben dogodek,  
dan, ko bomo izbirali člane  

župnijskega pastoralnega sveta. 
Pomagaj nam, da bomo v svojih 

bratih in sestrah po navdihu Svetega 
Duha prepoznali tiste, ki bodo to 

nalogo v naši župniji opravljali 
najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim 

srcem in odgovornostjo.  
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi 
ostali župljani pri tem odgovornem 

delu, vsak po svojih močeh,  
pomagali s svojimi darovi, in bomo 

tako skupaj skrbeli za bogato 
življenje naše župnije. 

 
 

 

 

 


