Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
8. november

Tel.:

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus povedal
svojim učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo bo
podobno desetim devicam,
ki so vzele svoje svetilke
in šle ženinu naproti.
Pet izmed njih je bilo
nespametnih in pet preudarnih.
Nespametne so vzele svetilke,
niso pa s seboj vzele olja.
Preudarne pa so s svetilkami
vred vzele v posodicah olje.
(Mt 25,1-4)

Ničesar nimam, Gospod, česar ne bi
prejela kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev ena sama
zahvala za prejete milosti ...
S svojim prizadevnim delom moram
množiti podarjeno v deseteren sad,
sicer me boš, leno služabnico,
trdno privil ob uri obračuna ...
Pomagaj mi, prosim,
narediti prvega
in vse naslednje
korake k bolj
ozaveščenemu
bivanju.
B. Vrbovšek

Mesec november, ko z dreves odpada
listje, kar je viden znak umiranja v
naravi, je posvečen misli na naše
rajne, ki so tek svojega življenja že
dokončali in so iz časa prestopili v
večnost. Zanje ne veljajo več omejenosti prostora in časa, ki oklepajo
nas. Deležni so Božjega bivanja.
Prava modrost življenja je v tem,
da smo naravnani na dobro in da v
dobrem tudi vztrajamo. Zaradi naše
omahljivosti to ni lahko. Pozabljamo,
da je vsak dan, ki ga dočakamo, kakor
Božja ponudba, da v sodelovanju z
Bogom čas dneva napolnimo z deli

dobrote, obzirnosti, plemenitosti in
medsebojne pomoči.
Cerkev nas v teh novembrskih nedeljah, ko se izteka bogoslužno leto,
hrani z Božjo besedo, ki govori o
čuječnosti. Danes nam predstavi
znano priliko o devicah – družicah,
ki jo je povedal Jezus v zadnjem tednu življenja, ko je govoril o svojem
drugem prihodu. Podoba je vzeta iz
svatovskih običajev, kakršni so vladali v tedanji Palestini. Zgodba nam
hoče povedati dvoje: biti moramo
čuječi, budni in v svetilkah naših duš
mora biti dovolj olja posvečujoče
milosti in dobrih del. Kaj pomeni biti
čuječ? Pomeni uravnavati smer
svojega življenja po Jezusovi modrosti in ne po modrosti tega sveta.
O svetem Dominiku Saviu, enem
prvih učencev sv. Janeza Boska, ki je
umrl že v deški dobi, je znano, da so
ga nekoč med igro na dvorišču
vprašali, kaj bi storil, če bi vedel, da
bo čez eno uro umrl. Odgovoril je:
»Mirno bi se igral naprej!«

OLJE ZA »LUČ«

Nespametne so rekle
preudarnim: ›Dajte
nam svojega olja, ker naše svetilke
ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile:
›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in
vas. Pojdite raje k prodajalcem in si
ga kupite!‹
Mt 25,8–9
Gospod Jezus,
naj bodo ta dekleta preudarna,
kolikor hočeš, pa so vseeno
skrajno zoprna.
Niso mi všeč ljudje, ki pravijo:
»Znajdi se! Lahko bi prej pomislil.«
Tudi sam sebi nisem všeč, kadar se
mi zgodi – in zgodi se mi! – da
rečem drugim: »Znajdite se!«
Pozneje imam občutek, da sem črv.

Gospod Jezus, sprejemam pa tvoje
sporočilo: moram biti buden, čuječ,
vsak dan, v vsaki situaciji.
Saj te nihče ne more čakati
namesto mene.
Vere ne morem dati v zakup,
Tako vedro gledanje na konec živ- Gospod Jezus.
ljenja ni dano vsakomur. Potrebna je Ti vedno prihajaš in hočeš, da sem
dolga vaja, h kateri nas navaja Božja pripravljen in te lahko sprejmem.
modrost, zapisana v Svetem pismu: Če je moja svetilka ugasnila,
»Misli na poslednje reči in vekomaj bom ostal pred vrati.
ne boš grešil!« Pomembno je, da Ne bom mogel reči: »Ampak škofi,
vsak večer, preden ležemo k ampak duhovniki, ampak redovnice,
počitku, v duhu pregledamo dan, ki ampak drugi kristjani ...«
je za nami, in se vprašamo pred
Če bo moja svetilka ugasnjena,
svojo vestjo in pred Bogom: kar je
bodo vrata ostala zaprta.
bilo po naši krivdi zgrešeno, to
Za mene.
obžalujemo, potem pa z Božjo
Zdaj in potem.
pomočjo sklenemo, da naslednji dan
Na zemlji in v nebesih.
istih napak ne bomo ponavljali.
Po: F. Cerar

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

1
8.11.

NEDELJA * 32. MED LETOM - ZAHVALNA *

Gotfrid (Bogomir), šk.

9.00 … za + Vinka VIDMAJERJA
… za + Karla (obl.) in Jožefo ZAVRŠNIK
… za vse pokojne KOLARJEVE
9.11.

PONEDELJEK

* Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Božidar)

19.00 … za močno vero in blagoslov v službi in družini
10.11.

TOREK

* Leon Veliki, papež * Andrej Avelinski, duhovnik

19.00 … za + Mateja ZMRZLAKA
11.11.

SREDA

* Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas, puščavnik

19.00 … za + Ivana in Marijo ANDREJC ter vse ROJŠEKOVE
12.11.

ČETRTEK

* Jozafat Kunčevič, škof, mučenec * Emilijan (Milan)

19.00 … za + Petra PLOHLA
13.11.

PETEK

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof

19.00 … za + Stanka in Anico KOŠEC
14.11.

SOBOTA

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, mučenec

19.00 … za + Srečka ŠTEFANČIČA
15.11.

NEDELJA * 33. MED LETOM *

Albert Veliki, škof, cerkveni uč.

9.00 … za + Mirka FAJDIGA (obl.) in Terezijo
… za + Marijo VASLE (obl.)
… za + Staneta PODBREGARJA

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov)
Večino maš z zgoraj navedenimi nameni lahko ob označenih urah spremljate
na internetni povezavi: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3

ŽUPNIJA SV. MARJETE

Polzela, Trg sv. Marjete 1
m.: 12301070, d.: 8860107
TRR Župnija: SI56051008015089603
TRR Karitas: SI56048350002915004
stacio. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika souprav.: 041 634 392

tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
tel. župn. zakristana: 041 259 317
e. pošta: zupnija.polzela@rkc.si
http://zupnija-polzela.rkc.si/.
sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj)
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj)
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj)

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE

Molitev zahvale za duhovno obhajilo:

Z razglasitvijo pandemije je ukinjeno
javno maševanje in slovesno podeljevanje zakramentov, sploh kakršno
koli druženje vernikov. Verouk se
do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo,
hvala za Tvoj objem,
hvala za to duhovno združitev s Teboj.
Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe,
ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

Ker se torej verniki ne morejo fizično
udeleževati sv. maš, naj le-te spremljajo
po medijih, naj prejemajo duhovno
obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju
Božje besede in opravljanju dobrih
del.

11. NOVEMBER: GOD SV. MARTINA

Je galsko-frankovski narodni svetnik.
Rodil se je okoli leta 316 v Panoniji
(današnji Madžarski). Njegovi starši
so bili pogani, Martin je proti njihovi
volji z dvanajstimi leti prosil za spreMolitev za prejem duhovnega obhajila: jem med katehumene. Na krst je moral
čakati šest let. Petnajstleten je stopil
Jezus, verjamem, da si navzoč v
v državno vojsko in postal častnik g.
Najsvetejšem zakramentu.
konjenice. Znana je zgodba o tem, kako
Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen
je Martin nekega mrzlega zimskega
do mene, ki si mi jo izkazal s svojo
dne pred mestnimi vrati presekal svoj
smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj
častniški plašč in polovico dal od mraza
kakor vse drugo, predvsem pa Te
prezeblemu beraču. Ponoči se mu je
želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne
prikazal Kristus, ogrnjen s tem plaščem,
morem prejeti zakramentalno, Te
in mu dal vedeti: kar storite ubogim,
prosim, da prideš k meni duhovno:
storite meni. Kakor hitro je bilo mogoprosim Te, da vstopiš v moje srce in
če, se je Martin poslovil od cesarske
prebivaš v njem.
službe in se napotil k škofu Hilariju.
Papeževa molitev za duhovno obhajilo: Tam je prejel nižje redove, mašniško
posvečenje pa nekaj let kasneje. Martin
Pod tvojimi nogami o moj Jezus,
je želeli živeti v samoti, zato si je zunaj
poklekam in ti ponujam kesanje svojega mesta Poitiers postavil celico. Sčasoma
skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji
so mu pridružili mnogi učenci in tako
ničnosti pred Tvojo sveto navzočnostjo. je blizu mesta Tours zrastel samostan,
Častim te v Zakramentu Tvoje ljubezni ki ga je kot predstojnik vodil Martin.
z željo, da te prejmem v svoje ubogo
Leta 371 je bil v Toursu izpraznjen
bivališče, ki ti ga ponuja moje srce.
škofijski sedež. Verniki in duhovniki
V pričakovanju sreče zakramentalnega so za svojega novega škofa soglasno
obhajila te hočem imeti vsaj v duhu.
izvolili Martina. Od tedaj je bil Martin
Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz
zvest in skrben pastir svoje črede.
prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen
Ljudje so ga ljubili kot očeta. Živo se je
vnela vse moje bitje tako za življenje zavedal svoje apostolske naloge.
kot za smrt. Verujem v Te, upam v Te, Umrl je 8. novembra 397. Takoj so ga
ljubim Te nad vse. Amen.
začeli častiti kot svetnika.

