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

Tel.:

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Nato je rekel
svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena,
toda povabljeni
je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo,
kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre,
in svatovska dvorana
se je napolnila z gosti.
(Mt 22,8-10)

Gospod, hvala, ker si nas povabil.
Ne dopusti, da bi nas udeležba pri
sveti maši pustila nespremenjene.
Naj naše življenje usmerja vera,
naša dejanja naj
navdihuje ljubezen.
In naše korake
naj vodi upanje,
da bomo nekoč
zagotovo
prišli k tebi.
Amen.
Uvodi pri sv. mašah

V evangeliju je povedano, da so bili
najprej na gostijo povabljeni domači.
Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa
se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski
narod, ki jim je Bog najprej govoril
in jih tudi najprej povabil na »svojo
gostijo.« Ker se na Jezusov nauk niso
odzvali v zadostni meri, pa so bili
povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel.
Lahko pripomore tudi ljubosumje,
da drugi, tujci, bolj sprejemajo »vabilo na gostijo« kot pa »domači«.
Veselo oznanilo je, da nas Bog sam
vabi v svojo družbo, na gostijo obilja

v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da
vabilo vsak dan znova sprejmemo
in hodimo po poti, ki nam jo Gospod
sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleči.
O tem govori zadnji del odlomka, kjer
nekdo ni imel svatovskega oblačila.
Prispodobo svatovskega oblačila
lahko razumemo kot svarilo, naj se
obnašamo primerno dostojanstvu,
ki ga imamo kot kristjani, kot Božji
otroci. Lahko ga razumemo tudi kot
svarilo, naj hodimo k maši notranje
in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko
za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta
lahko odraz notranjega razpoloženja.
Predvsem gre za »notranjo obleko«
srca, duha.

O RAJU …

Gospod nad vojskami
bo na Síonski gori
pripravil vsem
ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi,
gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in
okusnimi jedmi, s prečiščenimi
žlahtnimi vini. (Iz 25,6)

V življenju pogosto ni tako preprosto
in lahko prepoznati Božje skrbi za
človeka, veselo oznanilo današnje
nedelje pa zagotavlja, da smo osebno
izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem,
da se povabilu odzovemo, pa tudi da
začnemo in nadaljujemo s pripravo
primernega oblačila za tako izbrano
gostijo in Gostitelja!

»Kakšen je raj?«
Temu vprašanju se ne moremo
upirati, tudi če vemo, da raj ni
kakšen kraj, temveč način bivanja.
Je Bog.
Sveto pismo govori o raju v
različnih prispodobah, ne zato, da
bi si ga tako predstavljali, temveč
da bi zaslutili, kaj je.
Ena najlepših je prispodoba velike
gostije za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati,
za vedno in na najvišji možni
stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo
na gostiji zaradi njene
prazničnosti, prijateljskega vzdušja
in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej
pomeljiva, ker je Jezus izbral prav
gostijo kot znamenje in
pripomoček za svojo navzočnost,
navzočnost vstalega od mrtvih,
»prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes
in vabilo, naj življenje spremenimo
v raj, tako da vnesemo vanj prvine
gostije: bratstvo, mir, praznovanje.
Še več: vsaka sveta maša je kos
opeke za raj. Ko se hranimo z
vstalim Kristusom, vnašamo v sebe
in v svoje življenje vnaprejšnje
okušanje raja, ki nas čaka.

Povzeto po: www.lemont-svs.org/

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Znam biti reven in znam biti v obilju,
pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem
se navadil ... Vse premorem v njem,
ki mi daje moč. V vsakem človeškem
življenju so vzponi in so padci. V
Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse
lahko razumemo kot del Božje šole,
priprave na ''gostijo z izbornimi
jedili''. Vse ima svoj smisel in cilj.
Nič ni kar tja v en dan.

1 10.
11.

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

12.10.

PONEDELJEK * Maksimilijan Celjski, muč. * Serafin, laiški brat
POLZELA 18.00 … za + Stanislava PEČNIKA (obl.)

13.10.

TOREK

* Gerald, vitez * Koloman, mučenec * Venancij, opat

POLZELA 18.00 … za + Jožeta URATNIKA in vse TOMAŽEVE
… v čast Sv. Duhu
14.10.

SREDA
POLZELA

15.10.

* Kalist I., papež, mučenec * Gavdencij (Veselko), škof

8.00 … za + Josipa LOVRENOVIĆA

ČETRTEK

* Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica

POLZELA 18.00 … za + Justino POTOČNIK
… molitev za duhovne poklice
16.10.

PETEK

* Jadviga (Hedvika), kneginja, red. * Marjeta Marija Alakok, d.

POLZELA 18.00 … za + Marijo ŠTRUKLEC LOBNIK
… za + Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta
17.10.

SOBOTA

* Ignacij Antiohijski, škof, mučenec * Zosim, mučenec

POLZELA 18.00 … za + Alojza LOMŠKA
… za + Franca ŠTAHLA
18.10.

NEDELJA * 29. MED LETOM * MISIJONSKA * Luka, evangelist
POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.00 … za darove Sv. Duha birmancev
… za + Apolonijo ČRETNIK

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, 28. navadni teden:
delavniki (razen srede): ob 18. uri,
sreda: ob 8. uri, nedelja, ob 7. in 10.00
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

To nedeljo, 11. oktobra bosta krščena
Lenart F., Lepa Njiva, Mozirje in Julija
B., Ločiška cesta, Polzela.
V sredo, 14. oktobra, ob 15.30, čistilna
akcija v cerkvi in okoli nje.
V četrtek, 15. oktobra, ob 17. uri,
srečanje
birmancev
s
svojim
birmovalcem, škofom msgr. dr.
Stanislavom Lipovškom.

MOLITEV V ČASU KORONAVIRUSA
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo
križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim
izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa
poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim
delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo
vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem
pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da
bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo
Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice,
prosite za nas.

V nedeljo, 18. oktobra, ob 10. uri, bo v
župniji slovesnost svete birme. Zaradi
ukrepov varovanja pred korona virusom
bodo klopi v novem delu cerkve rezervirane za birmance in njihove botre.
MISIJONSKA NEDELJA
Za vse druge bo prostor v stari cerkvi 18. oktober 2020
in na platoju pred cerkvijo, kjer bodo
»Tukaj sem, pošlji mene.« (Iz 6,8)
sedeži na predpisani razdalji.
SVETA BIRMA

Pridi, Sveti Duh, napolni
srca svojih vernih in vžgi
v njih ogenj svoje
ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni
bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Sv. birma je zakrament, ki dopolnjuje sv.
krst. Navadno se deli med mašo. S tem
se pokaže zveza birme tudi s sveto
evharistijo. To so trije zakramenti
uvajanja v krščanstvo.
Dan, ko birmanec prejme zakrament sv.
birme, je praznik za vso družino.
Povabljenci se poleg domačega slavja
udeležijo tudi obreda v cerkvi.
Praznik sv. birme zajame vso župnijo.
Župnija se na ta dan pripravlja predvsem z molitvijo. V molitev se vključijo
tudi bolni in ostareli, ki z darovanjem
svojega trpljenja Bogu izprosijo
mnogo milosti za birmance in njihove
družine.

Molitev in nabirka za misijone. Skupno
praznovanje pri sv. Heleni – Dolsko, ob 15. uri.

MOLITEV ZA MISIJONE
Nebeški Oče, ko je tvoj edinorojeni Sin Jezus
Kristus vstal od mrtvih, je svojim učencem naročil:
»Pojdite in učite vse narode in jih napravite za
moje učence«. Ti nas opominjaš, da smo v moči
našega krsta tudi mi deležni misijonskega
poslanstva Cerkve in smo zanjo odgovorni. Podari
nam darove Sv. Duha, da bomo pogumne in
goreče priče tvojega evangelija. Misijonsko
poslanstvo, ki ga je Kristus zaupal svoji Cerkvi, še
zdaleč ni dovršeno. Zato te prosimo za nove
spodbude in učinkovite oblike, da bomo znali
Življenje in Luč prinašati v sedanji svet. Pomagaj
nam, da bi se vsa ljudstva srečala z odrešujočo
ljubeznijo in usmiljenjem Jezusa Kristusa, ki s
teboj živi in kraljuje, v edinosti Sv. Duha zdaj in
vekomaj. Amen.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
starši in botri birmancev.

