Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
3. januar

Tel.: 041 634 392 (M.Š.) * 041 381 472 (M.S.) * 041 259 317 (D.S.) * 031 559 635 (J.K.)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da
bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem
vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč,
ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega
človeka, je prihajala na svet.
(Jn 1,6-9)

Kot nekoč tudi danes ljudje čutijo,
da večkrat bolj životarijo,
da živijo tja v en dan,
da njihovo srce ostaja prazno
in je njihovo življenje nerodovitno.
Življenje želi rasti,
cveteti, obroditi.
Šele ko se v človeku
naseli beseda,
ko v njem le-ta
postane meso,
tedaj človek izkusi
resnično življenje,
govori Janez.

Če sredi dolgega mrzlega zimskega
večera nenadoma zmanjka elektrike,
začutimo, kako težko, prav nemogoče bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč
je za življenje na zemlji potrebna
prav tako kot voda in zrak. Enako
velja za duhovni svet. Evangelist
Janez nam Jezusa predstavi kot luč
sveta. Presenečeni smo, ko v kratkem odlomku kar trikrat slišimo,
da svet te luči ne mara. »Luč sveti
v temi, a tema je ni sprejela … Svet
je po njej nastal, a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, a njeni je
niso sprejeli.«

Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo,
da se tudi v naši notranjosti nenehno
odvija boj med lučjo in temo, med
milostjo in grehom, med navdihi
Boga in prišepetavanjem hudega
duha. Tudi mi, ki se imamo za zveste
Jezusove učence in prijatelje, pogosto
bolj ljubimo temo kakor luč, ravnamo
zahrbtno, proti Božji postavi in proti
lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali počenjajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje početje izrabljajo temo,
mrak in noč. Vendar ne vedo, da Bog,
ki vidi v skrite globine srca, vidi tudi
v temo. Pri krstnem obredu molimo:
»V Kristusa ste krščeni, Kristusa ste
oblekli.« Obleči si moramo torej
Jezusa Kristusa, postati njegovi
pričevalci. On, ki je Luč sveta, nas
enači s samim seboj, ko nam pravi:
»Vi ste luč sveta … Tako naj sveti
vaša luč pred ljudmi, da bodo videli
vaša dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih.«
Božični prazniki so prazniki luči,
ker obhajamo rojstvo Luči sveta,
zato simbolično osvetljujemo božična drevesa in jaslice. Vse te luči
pa bi bile mrtve in hladne, če bi v
naših dušah vladala tema. Ko bomo
vsako jutro in večer v svojem domu
prižigali luč, se vprašajmo: ali je v
meni svetlo, ali sem s svojim življenjem luč za drugega, zlasti za
svoje otroke oziroma tiste, ki ob
meni živijo in delajo.
Po: S. Čuk, Misli srca

Gospod, vsak dan je nov. Daj, da bi
rasli v tvoji dobroti. Novo leto, naj
bo kakšno koli, bo s teboj dobro.

ŽUPNIJA SV. MARJETE
Polzela, Trg sv. Marjete 1
m.: 12301070, d.: 8860107
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. žup. soupravitelja: 041 634 392
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon zakristana:
041 259 317
tel. administratorke: 031 559 635
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj)
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj)
pogreb: dogovor (župn. soupravitelj)
obisk bolnika: dogovor (ž. soupravitelj)
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj)
sv. obhajilo: dogovor (ž. soupravitelj)

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.

3.1.

1

4.1.

NEDELJA * 2. PO BOŽIČU * Presveto Jezusovo ime * Genovefa P.
10.00 … za + Marijo KOTNIK
… za + Silvo in Slavka HOFMAN
ter družini HOFMAN in KOTNIK

PONEDELJEK

* Elizabeta Seton, redovnica * Angela Folinjska, red.

POLZELA 17.00 … za + Ivano KRAŠOVIC
5.1.

TOREK

* Janez Nepomuk Neumann, škof * Emilijana (Milena), dev.

POLZELA 17.00 … za + Marijo CAJNKO (8. dan)
… za + Baltazarja DEDIČA
6.1.

SREDA

* GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper * Miha * Boltežar

POLZELA 8.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK (obl.)
POLZELA 17.00 … za + Alojza LOMŠKA (obl.)
7.1.

ČETRTEK

(blagoslov vode)

* Rajmund Penjafortski, duh. * Valentin (Zdravko), škof

POLZELA 17.00 … za + JOŠOVČEVE
8.1.

PETEK

* Severin Noriški, opat * Jurij iz Hozibe, menih * Erhard, šk.

POLZELA 17.00 … za + Otona KRONOVŠKA (8. dan)
9.1.

SOBOTA

* Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini, škof

POLZELA 17.00 … v čast Srcu Marijinemu
10.1.

NEDELJA

* JEZUSOV KRST * Gregor Niški, škof, cer. učitelj

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.00 … za + Milko ŠTORMAN (obl.)
… za + Ano IVANIČ (30. dan)

S ponedeljkom, 4. januarja, se ponovno uvajajo bogoslužja s prisotnostjo
vernikov tudi po cerkvah celjske škofije. Pri tem se upoštevajo navodila:
* Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo, nimajo povišane temperature in tudi bližnji nimajo okužb.
* Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično
razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.
* Število prisotnih je omejeno - ena oseba (družina, gospodinjstvo) na 30 m2.
* Vsaka druga klop v cerkvi mora biti prosta oseb. Upoštevajte oznake!
* Verniki se pred mašo in po njej ne smejo družiti, zadrževati v okolici cerkve.
* Med sv. mašo je prepovedano zborovsko oz. ljudsko oz. solo petje (vladni
odlok), lahko pa sodeluje organist oz. je samo instrumentalna glasba.

* V cerkvi je dovoljena zasebna molitev
z omejitvami, ki veljajo za svete maše.
* Zakramenta sv. krsta in cerkvene
poroke se lahko podeljujeta v krogu
družin oziroma istih gospodinjstev.
* Vsak, ki vstopi v cerkev kjer poteka
bogoslužje, je sam odgovoren za zaščito pred okužbo, tako kot to velja
za vstopanje v druge javne prostore.
* Tudi za obisk bolnika na domu za
sv. obhajilo ali maziljenje je treba
poskrbeti za zaščito vseh navzočih.
* Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo ob strogem
upoštevanju vseh navodil NIJZ.
* Kateheza (verouk) in druge pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
* Župnijska pisarna je odprta vsak
torek od 9. do 11. ure za srečanje z
eno osebo ali eno družino. Stvari je
mogoče urediti tudi po vsaki maši.
Vedno veljajo ukrepi zaščite.
OB SVETIH TREH KRALJIH

Zvezda vodi modre po dolgi poti, da v
novorojenem otroku odkrijejo Zveličarja. Utrujeni od napora se veselijo
tega srečanja. Počastijo ga in darujejo
dragoceni dar ... Trudil se bom iskati
Gospodove namige in se odpraviti na
pot vere. Gospod, daj mi doumeti, da
je najbolj pomembno iskati tebe. Naj
se veselim vsakega srečanja s teboj in
ti dam prvo čast v življenju.
(P. K.)

IZ STATISTIKE 2020 - KRSTI:
18 - skupno število krščenih
5 - dečkov
13 - deklic
14 - iz župnije Polzela
8 – Polzela (0,34); 0 – Breg (0,0);
6 – Ločica (0,60); 0 – Založe (0,0);
0 – Podvin(0.0); 0 – Orova vas (0,0)
4 – žup. Mozirje, Vransko, Polje ob S.
8 - zakonski
(44,44%)
8 - zunajzakonska sk. (44,44%)
2 - nezakonski
(11,12%)
0 - civilnozakonski
(0,0%)
38,4 - najstarejši oče (ob rojstvu o.)
39,0 - najstarejša mama (ob roj. o.)
24,7 - najmlajši oče (ob rojstvu o.)
23,3 - najmlajša mama (ob roj. o.)
5,8 - najmlajši fant (mes. ob krstu)
2,9 - najmlajša deklica (m. ob krstu)
3,3 - najstarejši fant (let ob krstu)
1,2 - najstarejša deklica (let ob kr.)
15,6 - povprečje dečki (mes. ob kr.)
9,8 - povprečje deklice (m. ob kr.)
imena: 2x - Julija, Lan, Lara; 1x - Ema,
Eva, Ina, Iza, Lenart, Oskar, Ota, Peter,
Pija, Sara, Zala, Zarja.

SEDEŽNINA 2021

Prispevke za vzdrževanje cerkvene
opreme lahko oddate v času uradnih
ur (vsak torek od 9. do 11. ure) v
župnijski pisarni ali ob obisku maše v
zakristiji. Bog povrni!
PRIPRAVA NA ZAKON

Priprava na zakon po spletu od 8. (od
17.00) do 10. januarja 2021 (do 14.00).
Več informacij in prijave najdete na:
https://duhovnoizpopolnjevanje.si/.
KOLEDOVANJE 2021

Bog je ljubezen zate in zame,
vsak dan in vsako leto, v tebi in meni.
Naj postane še danes vidna in
otipljiva v dobrem delu, prijaznosti
in dobroti, v razumevanju drugih,
odpuščanju, v tolažbi, ki jo prinašamo!

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!

