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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Njegova oče in mati sta se čudila
temu, kar se je govorilo o njem.
Simeon jih je blagoslôvil in
rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen
v padec in vstajenje mnogih
v Izraelu in v znamenje,
kateremu bodo nasprotovali,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo
misli mnogih src.«
(Lk 2,33-35)

Ob Simeonovih preroških besedah je
zatrepetalo Marijino srce. To, kar je
slutila in v sebi že nejasno čutila, to ji
je bilo sedaj tudi jasno razodeto.
Toda Marija je, odkar je privolila,
da postane Odrešenikova mati,
živela v pripravljenosti na žrtev.
Zato je tudi ob tej boleči napovedi
potrdila svoj 'Zgodi se!'
Dobri Bog, daj staršem moči,
da bodo pogumno
stopali po poti
družinskih izzivov.
Naj zmorejo tudi oni
Bogu reči svoj 'Zgodi se!'
in v preizkušnjah črpati
moč v zgledu sv. družine.

Praznik svete družine je. Praznik
vseh družin, postavljen v čas prostih dni, ko se večina članov družine
mirno zbere in ob božični skrivnosti
poživlja družinsko življenje. Cerkev
želi, da bi prav v božičnem prazniku
odkrivali in uresničevali duhovno
globino družine.
Božja beseda, ki smo jo poslušali, je
vsebinsko zelo bogata: starozavezna
modrost nas poučuje, da v družini,
kjer ni Boga, ne more biti pravega
reda; pisatelj novozaveznega odlomka nam omenja, katere lastnosti so
nujne za resnično družinsko srečo.
Evangelist Luka pa nam kaže na sv.

družino kot na vzor sleherne prave
družine.
V današnjem času vsi čutimo, da je
sodobno družinsko življenje drugačno od tistega, kar je bilo značilno
za družinsko življenje v preteklosti.
Težko je reči, kdaj in kaj je bilo bolje.
Kristjani danes poudarjamo, tako
kot vedno, da tam, kjer ni Božje
avtoritete, tudi človeška avtoriteta
nima pravega temelja. V Sv. pismu
je rečeno: Gospod je dal človeku
čast pri otrocih. Gotovo je, da starši,
ki vzgajajo svoje otroke za Boga,
delajo tudi za svojo osebno srečo.
Bog je z družino imel svoje načrte.
Družina naj bi bila prostor, kjer drug
drugemu pomagamo v ljubezni, ki
jo prešinja vera. Prav taki ljubezni
poje hvalnico sveti Pavel in našteva
lastnosti, ki naj bi jih gojili v družini:
iskreno vdanost, velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost.
Bila naj bi nadnaravno svetišče, kjer
kraljujeta mir in molitev, Božja beseda in hvaležnost.
Kristus je vedel, da mora najprej
odrešiti družino, če hoče odrešiti
človeštvo. Zato je prišel na svet v
družin in v njej živel večino svojega
zemeljskega življenja.
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Krst ni in ne sme biti folklora, ampak
predvsem izraz vere v Boga: vere v
Boga Očeta, ki daje življenje, vere v
Kristusa, Božjega Sina, ki prinaša
odrešenje, in vere v Svetega Duha,
ki človeka napolnjuje z milostjo. Pa
tudi znamenje vere in zaupanja v
varstvo Božje matere Marije.
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V času, ko ni ovir zaradi epidemije:
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30;
delavniki: redno 17.00, sreda 08.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred sveto mašo; prvi petek in
prvo soboto v mesecu po sv. mašah;
slavljenje vsak petek po sv. maši;
celodnevno češčenje 12., 13. februar.
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, priprava mesečno v Domu sv. Jožefa Ce.
ŽUPNIJSKA PISARNA: načeloma je
odprta vedno. Modro je preveriti po
telefonu. Redno po svetih mašah.
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi.
TRR Župnija: SI56051008015089603
TRR Karitas: SI56048350002915004
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete
Polzela. Zanje odgovarja g. Mirko
Škoflek, žup. soupravitelj.

27.12.

NEDELJA * SVETA DRUŽINA

* Janez, apostol, evangelist

9.00, 10.00 … za + Jožeta in Štefko KAČ
… za + Ivana in Marijo CVENK (obl.) ter vse CVENKOVE
… za + Anžeta KOLENCA in vse KOLENČEVE
28.12.

PONEDELJEK

* Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski, škof

19.00 … za + Minko in Ladka KOŠEC, Stanka PODPREBGARJA
in Janka KOTNIKA
… za + Franca OŽIRJA (8. dan)
29.12.

TOREK

* Tomaž Becket, šk., * David, kralj

19.00 … za + Franca (obl.) in Marijo OŽIR
ter sestre Marijo, Jožefo in Heleno OŽIR
30.12.

SREDA

* Feliks I., papež * Janez Boccardo

19.00 … za + Martina SKOKA
31.12.

ČETRTEK

* Silvester (Silvo), papež * Melanija M. in Pinijan

19.00 … za + Aleksandra KERSTEINA
… za + CIBRLOVE
1.1.

1
2.1.

1
3.1.

1

PETEK

* MARIJA, SVETA BOŽJA MATI * Novo leto * Dan miru

10.00 … za + Mariko STIBEL (8. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA

* Bazilij Veliki, šk., c. u. * Gregor Nacianški, šk., c.u.

19.00 … za + Antonijo OCEPEK (obl.)

NEDELJA

* 2. PO BOŽIČU * Presveto Jezusovo ime * Genovefa P.

10.00 … za + Marijo KOTNIK
… za + Silvo in Slavka HOFMAN
ter družini HOFMAN in KOTNIK

Tudi ta teden bo duhovnik maše opravljal brez navzočnosti vernikov.
Bogoslužja z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio
obliki na internetu: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3 ali
med tednom ob označenih urah v video verziji na internetni povezavi:
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Molitev za duhovno obhajilo: Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem
zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s
svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te
želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim,
da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

ČAS EPIDEMIJE

»Glede zbiranja vernikov v cerkvah,
ostajajo v veljavi strogi varnostni
ukrepi za zajezitev epidemije.
Epidemiološka slika glede okužbe s
COVID-19 je na območju naše
Metropolije slaba. Da bi varovali
zdravje ljudi, sv. maše v vseh cerkvah
metropolije do nadaljnjega še naprej
potekajo brez navzočnosti vernikov.
Verniki so povabljeni, da svete maše
spremljajo po televiziji, radiu in
drugih elektronskih medijih. Po sveti
maši so povabljeni k svetemu obhajilu
za prejem katerega se dogovorijo z
duhovnikom. Dovoljena je tudi
individualna duhovna oskrba, se pravi,
da verniki lahko po vnaprejšnjem
dogovoru z župnikom opravijo sveto
spoved, seveda ob upoštevanju vseh
varnostnih določb. Po praznikih bomo
ponovno proučili epidemiološko
stanje in na temelju tega sprejeli
odločitev glede obhajanja svetih maš z
udeležbo vernikov ...«
msgr. Alojzij Cvikl D.J,
mariborski nadškof metropolit
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, upravitelj škofije Celje

MISEL OB NOVEM LETU

Upanje je izraz zaupanja, da sta moje
življenje in zgodovina sveta v rokah
ljubečega Boga, Boga, ki se zavzema za
svoje stvarstvo. Upanje pa ni potuha naši
lenobi, marveč spodbuda k zavzetemu
življenju.
(Ciril Sorč)
SEDEŽNINA 2021

Prispevke lahko oddate v času
uradnih ur (vsak torek od 9. do 11.
ure) v župnijski pisarni. Bog povrni!

PSMM 2020 SLOVENIJA

JANUAR: Molimo, naj nam
Gospod podeli milost, da
bi v vsej polnosti zaživeli bratstvo z
brati in sestrami drugih ver in da bi
molili drug za drugega, odprti za vse.
SILVESTRSKI VEČER

Drugi sv. večer je večer zahvaljevanja
Bogu in med seboj. Kakor na božični
večer, blagoslovimo stanovanje in si
povemo, za kaj smo komu še posebej
hvaležni. Ob jaslicah izrečemo Bogu
zahvalo za vse, kar smo prejeli v tem
težkem letu.
PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Možnost prejema svetega obhajila je
vsako nedeljo in na praznik v petek
med 9.30 in 10.15 uro. Potrebno je
upoštevati ukrepe za preprečevanje
širjenja epidemije.
NAROČNINE 2021

Ognjišče (v cerkvi)
Ognjišče (po pošti)
Družina (v dec. in jan.)
Družina (po januarju)
Prijatelj
Misijonska obzorja
Mavrica
Beseda med nami
Božje okolje

33,50
34,30
119,60
130,00
12,60
9.00
39,90
23,70
29,70

€
€
€
€
€
€
€
€
€

KOLEDOVANJE 2021

Zaradi znane situacije tokrat drugače.
Tistim, ki ste že na seznamu iz
preteklih let bo v poštni nabiralnik
dostavljen dopis s položnico. Če se
želite na novo vključiti v akcijo,
sporočite v župnišče. Za dar
misijonarjem že vnaprej hvala!

