
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

»Ko pride Sin človekov v 
svojem veličastvu in vsi 
angeli z njim, takrat bo sédel 
na prestol svojega veličastva.  
Pred njim bodo zbrani vsi 
narodi in ločil bo ene od 
drugih, kakor pastir  
loči ovce od kozlov.  
Ovce bo postavil na svojo 
desnico, kozle pa na levico. 
Tedaj bo kralj rekel tistim,  
ki bodo na desnici: Pridite,  
blagoslovljeni mojega Očeta!  
Prejmite v posest kraljestvo, 
ki vam je pripravljeno  
od začetka sveta!« 

 

  (Mt 25,31-34) 

 

... Če moram delati izpit iz matematike, 
mi nič ne koristi, da znam geografijo. 

Če ne morem hoditi bos, nič ne 
pomaga, da nataknem rokavice ... 
Jezus je določil pravila, pogoje, da 

pridemo v kraljestvo njegovega Očeta:  
»Lačen sem bil, žejen sem bil,  

tujec sem bil, nag sem bil,  
bolan sem bil,  

v ječi sem bil 
 ... in ste mi pomagali.« 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Če hočemo biti pravični učenci Jezusa 
Kristusa, učlovečene Božje Besede, 
se mora naša vera »učlovečiti«: nau-
čiti se moramo prepoznavati obličje 
Boga v obrazih ljudi okoli sebe. To 
pa nam z živimi slikami, vrednimi 
znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, 
dopoveduje današnji evangeljski 
odlomek o poteku vesoljne sodbe. 
Bogu pravilno služimo samo tedaj, 
če imamo odprto srce, oči in roke 
za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi 
ali stiski. »Resnično, povem vam: 
Karkoli ste storili enemu od teh  
mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili.« (Mt 25,40) 
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»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši 
ljubezni do bližnjega, po telesnih 
delih usmiljenja?« se sprašuje p. 
Albin Škrinjar v premišljevanju o 
sodnem dnevu. »Kje je ljubezen do 
Boga, kje naše dolžnost do njega? 
Brez dvoma bo vse to tudi predmet 
Božje sodbe, a Jezus se hoče v svo-
jem opisu omejiti na poglavitno: na 
ljubezen. Tudi hoče poudariti, da brez 
ljubezni do bližnjega ni ljubezni do 
Boga. Povedati hoče, da je ljubezen 
prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi 
Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi 
v najmanjšem bratu moramo gledati 
Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili 
neizmerne zaklade, je v osebi našega 
brata hvaležen za kos kruha, za čašo 
vode, za kratek obisk. To je dejstvo, 
to je gola resnica, ki se bo razglasila 
kot najvažnejša na edini »generalni 
skupščini« vsega človeštva. Ali sploh 
kaj vemo o Jezusu, če se še nismo 
naučili bratske ljubezni, kakšno od 
nas zahteva?« 
 

Katekizem Katoliške cerkve pravi: 
»Ravnanje z bližnjim bo razodelo 
sprejetje ali odklonitev milosti in 
Božje ljubezni … Z odklonitvijo mi-
losti v tem življenju se vsakdo že 
sam sodi, prejme po svojih delih in 
se more celo za večno pogubiti, če 
zavrača duha ljubezni.« V skladu s 
tem lahko mirno rečemo, da je vsak 
človek, ki nam je poslan na pot živ-
ljenja, dejansko od Boga ponujena 
milost, da mu izkažemo dejavno 
ljubezen. 

Po: F. Cerar 
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 KAKOR SVETILNIKI 
 

 

Zakon je obenem naj-
bolj intimen odnos in 

hkrati tudi javna ustanova. Kot vsi 
zakramenti, zakrament sv. zakona 
prinaša Božjo ljubezen tako v širšo 
skupnost kot tudi posameznikom, ki 
so vanjo vključeni. Na to družbeno 
razsežnost zakonske zveze lahko zelo 
hitro pozabimo. 
 

Zakonca sta znamenje za druge. Nista 
le zgled prijateljem in družini, kako 
Bog ljubi, temveč Božjo ljubezen pri-
našata na svet na zelo praktičen način. 
Vemo, da je Bog ljubezen, sočuten in 
radodaren. In predvsem: Bog je zvest. 
Zvesti zakonci družbi oznanjajo, da 
na Boga lahko vedno računamo. 
 

V krščanskem izročilu lahko dom, ki 
sta ga zakonca ustvarila, imenujemo 
tudi »domača Cerkev«. 
 

O Božji ljubezni se otroci učijo najprej 
v svoji družini. Toda družina je tudi 
temeljna celica družbe; zakonsko in 
družinsko življenje sta šola za druž-
beno odgovornost. Čeprav večina 
naših domov ne odraža šolskega reda, 
je dom še vedno kraj, kje se otrok naj-
prej uči (ali pa ne) kako biti odgovoren 
državljan. Zakonci s svojim zgledom 
otroke učijo, kaj je prav in kaj narobe. 
Otroci se naučijo spoštovati druge, 
njihovo lastnino in zakone. Učijo se 
poštenosti, čuta služenja in odgovor-
nosti za skupno delo. Od te drže je 
odvisna družba. 
 

Vaš zakon je kakor svetilnik. Pričujete 
za svoje vrednote: kako uporabljati 
denar, čas in svoje darove doma in v 
skupnosti. Luč včasih sije bolj, včasih 
manj, a vedno je vidna. Je znamenje, 
da je vedno tam. 
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 22. 11. NEDELJA * KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA *  Cecilija, dev., muč. 
 
 

 

     9.00 
 

… za + Janeza MAROLTA 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJA 
… za + Ido TAVČER 
 

 

23. 11.  PONEDELJEK  *  Klemen I., papež * Kolumban, op. * Mihael A. P. 
       

19.00 
 

… za + Zlatka KRONOVŠKA (30. dan) 
… za + Mirana MELANŠKA (8. dan) 
 

24. 11.  TOREK  *  Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci 
 

 

19.00 
 
 

… za + Silvo VAŠ (30. dan) 
 

 

25. 11. SREDA  *  Katarina Aleksandrijska, muč. * Beatrika, dev., red. 
 

 

19.00 
 

… za + Terezijo BAŠIČ 
 

26. 11. ČETRTEK  *  Valerijan Oglejski, šk. * Leonard Portomavriški, duh. 

 

 

                       19.00 
 

… za + Ano RIBIČ 
… za + Štefanijo KRONOVŠEK (8. dan) 
 

 

27. 11. PETEK  *  Virgil in Modest, šk., ap. Koroške * Frančišek A. F., duh. 

 
 

19.00 
  

… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško 
 

 

28. 11. SOBOTA  *  Jakob iz Marke, duh. * Katarina Laubore, dev. 

 
 

19.00 
  

… za + Marijo RIZMAL 
 

29. 11. NEDELJA * 1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS 

 

 

     9.00 
 

… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR 
… za + Janeza SERDONERJA (obl.) 
 

 

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov) 
 

Sv. maše z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio
obliki na internetu: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3
ali v video verziji prav tako ob označenih urah na internetni povezavi:
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live. 
 
 

 
 
 

 

 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 
tel. administratorke:    031 559 635 
e. pošta: zupnija.polzela@rkc.si 
http://zupnija-polzela.rkc.si/. 
 
 

 

sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj) 
pogreb: dogovor (župn. soupravitelj) 
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj) 

   

 
 

   



  

 

 UKREPI V ČASU PANDEMIJE 
 

 

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

Zaradi ukrepov do nadaljnjega cerkev 
niti za molitev niti za obhajilo ni 
odprta, tudi ob nedeljah ne. 
 

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 dobrim delom. 
 

Hrepenenje po prenehanju bolezni in 
normalizaciji razmer lahko združimo 
z molitvijo litanij sv. Roka:      (1. del) 
  

Gospod, usmili se  
Kristus, usmili se  
Gospod, usmili se  
Kristus, sliši nas  
Kristus, usliši nas  
Bog Oče nebeški, – usmili se nas.  
Bog Sin, Odrešenik sveta  
Bog Sveti Duh  
Sveta Trojica, en sam Bog  
Sv. Marija, – prosi za nas.  
Sv. Marjeta, zavetnica naše župnije  
Sv. Rok, veliki Božji prijatelj  
Sv. Rok, zvesti Jezusov posnemovalec  
Sv. Rok, zgled evangeljske čistosti  
Sv. Rok, ljubitelj evangeljskega uboštva  
Sv. Rok, vzor evangeljske pokorščine  
Sv. Rok, dosleden v krepostih  
Sv. Rok, pribežališče bolnikov  
Sv. Rok, moč slabotnih  
Sv. Rok, zdravnik kužnih bolnikov  
Sv. Rok, opora zdravstvenim delavcem  
Sv. Rok, vzornik krepostnega življenja  
Sv. Rok, zgled ljubezni do bližnjih  
Sv. Rok, navdih zdravstvenim delavcem  

Sv. Rok, rešitelj v času kuge in drugih 
nalezljivih bolezni  
Sv. Rok, obramba ob izbruhu 
epidemije hudih bolezni  
Sv. Rok, naš mogočni priprošnjik  
Sv. Rok, tolažba umirajočim  

(… se nadaljuje) 
 

 
 

 SV. CECILIJA 
 

 

22. novembra goduje sveta 
Cecilija, zavetnica vseh, ki v blagor 
vernikov Cerkvi poklanjajo svoj dar 
zborovodstva, orglanja ali petja. Obi-
čajno smo jim čestitali ob praznovanju 
v cerkvi, letos jim izražamo hvalež-
nost, izrekamo priznanje in želimo 
vse dobro kar v Oznanilih. Naj vztrajajo 
v dobrem!   

 
 

 TEDEN KARITAS 
 

 

V tednu Karitas je bilo vsako 
leto kar bogato dogajanje z raznimi 
srečanji, akcijami, koncerti. Letos 
vsega tega ne bo, dobrodelnost pa je 
vseeno potrebna. Zato bodimo kre-
ativni in samoiniciativni. Kjer je volja, 
tam je tudi pot, pravi pregovor. Naj 
vsekakor kdo čuti dobroto vašega 
srca. 
 
 

 

Vsi bi usmiljenje hoteli za sebe,  
malo pa je takih, ki bi 
usmiljenje hoteli izkazovati.  
O človek, kako si drzneš zahtevati,  
česar sam nisi pripravljen dati?  
Na tem svetu mora biti usmiljen,  
kdor želi biti deležen  
usmiljenja v nebesih. 

 

(sv. Cezarij iz Arlesa) 


