Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
4. oktober

Tel.:

041 634 392 (M.Š.) * 041 381 472 (M.S.) * 041 259 317 (D.S.)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel:
»Ali niste nikoli
brali v Pismih:
›Kamen, ki so ga
zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
Gospod je to narédil in
čudovito je v naših očeh.‹
Zato vam pravim:
vzelo se vam bo
Božje kraljestvo
in dalo ljudstvu,
ki bo obrodilo
njegove sadove.«
(Mt 21,42-43)

Pravični in usmiljeni Oče!
Vedno bediš nad svojo Cerkvijo.
Ne zapusti vinograda,
ki ga je zasadila tvoja desnica.
Neprestano ga neguj
in blagoslavljaj
z roso svoje milosti,
da bo obrodil bogate
sadove za večnost.
Po Kristusu
našem Gospodu.
Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo
Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu,
ki bo dajalo njegove sadove.« S to
sodbo se zaključi prilika o hudobnih
vinogradnikih, ki jo je Jezus na večer
pred svojim trpljenjem povedal
judovskim velikim duhovnikom in
starešinam. Zaradi trdnega prepričanja, da so Božji izvoljenci, ker imajo
njegovo postavo »v mezincu«, niso
hoteli sprejeti Jezusa, Božjega Sina.
Ta je bil zadnji klicar, poslan od
Gospodarja vinograda z naročilom,
naj oddajo pridelek: sad življenja po
'največji zapovedi' - ljubezni do Boga

in do bližnjega. Evangelist Matej pove,
da so v priliki duhovniki spoznali,
da govori o njih, in bi ga umorili, če
se ne bi bali ljudstva. Bilo pa je že
trdno sklenjeno, da tega zoprnega
»izterjevalca« sadov Božjega vinograda spravijo s poti.
»Brez dvoma je prilika o hudobnih
vinogradnikih povedana glede na
ravnanje Izraela v odrešenjski zgodovini: služabniki, ki jih je gospodar
vinograda poslal, da bi prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« razlaga
Hans Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. stoletja.
»Vendar te prilike ne bi bilo v Novi
zavezi, ko ne bi zadevala Cerkve.
Le-ta je, kot pravi sklepna beseda,
tisto ljudstvo, kateremu bo izročeno
Božje kraljestvo, odvzeto Izraelu, z
namenom, da bi Bog končno vendar
dobil pričakovani pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve,
takšne, kot jo predstavljamo.«
»Prišla je ura, da izpovemo svoj greh:
živimo preveč lagodno in mirno za
kamnitimi zidovi naših cerkva. Preveč radi mislimo, da je dovolj biti
pri maši, sodelovati pri bogoslužju,
od časa do časa pokazati neko navidezno spokornost, položiti kovanec
na dlan reveža, se držati treh, štirih
zapovedi. Povem vam, da Bog od
nas kristjanov zahteva veliko več,
neskončno več. To naše pozunanjeno
krščanstvo, krščanstvo iz navade in
preračunljivost, ni pravo krščanstvo,
temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silone)
Po: S. Čuk

ČE BI …

Sicer pa, bratje, vse,
kar je resnično, kar
je vzvišeno, kar je pravično, kar je
čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno,
kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. (Flp 4,8)
Včeraj je bila cerkev polna, tako polna,
da klopi in stolov ni bilo dovolj za vse.
Pri blagoslovu na koncu maše sem
pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci,
možje, žene, starejši in ta duhovnik
iz cerkve vrnili v svoje stanovanjske
bloke, hiše, na ulice, v službe, v bifeje,
na avtobuse z odločno mislijo, da
bodo delali vse, kar je dobro, lepo,
pravično, hvalevredno, kaj bi se
zgodilo?
Gospod, naš konec dežele bi se kar
naenkrat spremenil, kakor cvetovi,
ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije
sončni žarek.«
Nato sem pomislil na vse cerkve po
naši domovini in po svetu, najbrž
ravno tako polne kakor naša. Mislil
sem si: »Če bi vsi kristjani šli iz vseh
cerkva s trdim sklepom, da bodo
delali vse tisto, kar je dobro, lepo,
ljubeznivo …, kaj bi se zgodilo? Ves
svet bi se naenkrat spremenil.«
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cerkve in zgodilo se ne bo nič. Prav nič.
Gospod, kdo nam je vtepel v glavo,
da biti kristjan pomeni slaviti tebe
kot mogočnega tu notri in pričevati
zate kot neznatnega tam zunaj?
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
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NEDELJA * 27. MED LETOM * ROŽNOVENSKA * Frančišek Asiški
POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
G.OLJKA 15.00 … za

žive in rajne farane
+ Terezijo VASLE
+ Frančiško in Franca ZUPAN
mir in blagoslov v občini

PONEDELJEK * Marija Favstina Kowalska, red. * Flora (Cvetka), d.
POLZELA 18.00 … za + Matildo (obl.), Franca in Mirka VAŠL
… za + Pavlo PUNGARTNIK

6.10.

TOREK

* Bruno, red., ustanovitelj kartuzijanov * Marija Frančiška, red.

POLZELA 18.00 … za + Leopolda RANČIGAJ in vse ČRETNIKOVE
7.10.

SREDA
POLZELA

8.10.

* Rožnovenska Mati Božja, Justina, dev., mučenka

9.00 … za + Alenko in vse TAVČARJEVE, Franca TERČAK
… za + Marijo in Edvarda HROVAT ter Ano MALIS
… rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec

ČETRTEK

* Benedikta, dev., mučenka * Tajda, spokornica

POLZELA 18.00 … za + Janeza BRAČUNA
… molitev za duhovne poklice
9.10.

PETEK

* Dionizij, škof in tovariši, muč. Janez Leonardi, red. ust.

POLZELA 18.00 … za + Silvo ARZENŠEK (8. dan)
10.10.

SOBOTA

* Danilo (Danijel), škof * Pavlin Yorški, škof

POLZELA 18.00 … po Marijinem namenu
11.10.

NEDELJA * 28. MED LETOM * Janez XXIII., papež
POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Janka in Marjeto ZUPAN (obl.)

ŽUPNIJA SV. MARJETE
Polzela, Trg sv. Marjete 1
m.: 12301070, d.: 8860107
TRR Župnija: SI56051008015089603
TRR Karitas: SI56048350002915004
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. žup. soupravitelja: 041 634 392
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon zakristana:
041 259 317
e. pošta: zupnija.polzela@rkc.si
http://zupnija-polzela.rkc.si/

SVETE MAŠE, 27. navadni teden:
delavniki (razen srede): ob 18. uri,
sreda: ob 9. uri, nedelja, ob 7. in 10.30
PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV:
sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj)
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj)
PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE:
sveti krst: 3. 11. 2020, Sv. Jožef, CE
sveti zakon: 13. - 14. 11., Sv. Jožef, CE

OBVESTILA - VABILA

SV. MAŠE OB SREDAH

To nedeljo, 4. oktobra, ob 10. uri, bo v Zaradi rekolekcije bo to sredo maša ob
župniji slovesnost prvega sv. obhajila. 9. uri, vse nadaljnje srede pa ob 8. uri.
Zaradi ukrepov varovanja pred korona SVEČE ZA VSE SVETE
virusom bodo osrednje klopi v novem
Župnijska
Karitas
delu cerkve rezervirane za prvoobhaPolzela
bo
naslednje
jance in njihove starše. Vsi drugi boste
nedelje: 11., 18. in 25.
imeli dovolj prostora v ozadju novega
oktobra po obeh sv.
dela cerkve, v stari cerkvi in zunaj na
mašah nudila nagrobne
platoju pred cerkvijo, kjer bodo sedeži
sveče za Vse svete in
na predpisani razdalji.
tiskane »lučke« z znakom Karitas, ki
To nedeljo, 4. oktobra, ob 12. uri, bo ne onesnažujejo okolja, a so viden
simbol vašega daru v spomin na vaše
krščen Lan P., Prekopa, Vransko.
rajne. Priporočen dar je 1,50 € in je
To nedeljo, 4. oktobra, ob 15. uri, bo na namenjen za ljudi v stiski.
Gori Oljki ob godu Rožnovenske Matere
Božji sveta maša za mir in blagoslov v PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE
občini Polzela. Daroval jo bo dekan, g. V torek, 6. oktobra, od 16. do 19. ure bo
Mirko Škoflek. Pridružite se!
v Domu sv. Jožefa Celje tečaj priprave na
sv. krst za starše in botre, ki v kratkem
Od 4. do 11. oktobra obhajamo v Cerkvi nameravajo krstiti svojega otroka.
na Slovenskem teden za življenje. »Pomagati si moramo med seboj, da bi bili V torek, 6. oktobra, ob 20. uri, se bo v Domu
dobri sopotniki na poti v prihodnost.« sv. Jožefa Celje pričel katehumenat, priprava na zakramente za odrasle. Trajal bo
V torek, 6. oktobra, ob 18. uri, sv. maša, do velike noči 2021. Informacije in prijave:
vračanje prvoobhajilnih oblek in dvig 059 073 800, info@jozef.si. www.jozef.si.
fotografij.
V Domu sv. Jožefa Celje je določenih 10
V sredo, 7. oktobra, ob 9. uri, sv. maša, ki terminov (petek, 19.00, sobota, 8.30) za
jo bodo darovali dekanijski duhovniki tečaje priprave na sv. zakon. Prvi termin
kot uvod v redno mesečno rekolekcijo. 9. in 10. oktobra. Informacije in prijave:
059 073 800, info@jozef.si. www.jozef.si.
Lepo vabljeni, da se jim pridružite.
V soboto, 10. oktobra bo krščena Zala H.

BRALCI BERIL

Na voljo je nov seznam za obdobje
V nedeljo, 11. oktobra bosta krščena oktober – december 2020. Preverite
Lenart F., Lepa Njiva, Mozirje in Julija svojo e-pošto, vzemite v zakristiji ali ga
B., Ločiška cesta, Polzela.
najdite na župnijskih spletnih straneh.
V nedeljo, 11. oktobra, ob 10.30, bo SKRB ZA CERKEV
na Polzeli sveta maša za ostarele in
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
bolne. Lepo vabljeni.
Polzela I.

