Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
10. 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
Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji in
Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je
spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je
glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9-11)

Prosimo te, Gospod, naš Bog,
varuj v svoji milosti vse,
ki so bili v kopeli prerojenja
pridruženi tvojemu ljudstvu,
naj v novem življenju
vedno bolj rastejo
v svoji veri,
da bodo lahko
nekoč s teboj
uživali večno
in neminljivo
slavo.
Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev
imena« in vpisati je bilo potrebno
besedo »krst«. Kristjani vemo, da je
krst veliko več kot zgolj podelitev
imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti,
ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora
in brez priprave. Krščeni smo bili v
veri staršev in občestva župnije.
Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi,

da vera, ki je bila položena v našo
dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je
čas,« pravi pesnik Oton Župančič.
»O bratje, bratje, kako je v vas? So
li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes,
ko se na praznik Jezusovega krsta
spominjamo svojega lastnega. Ali
je naša duša dovolj negovana, da
lahko seme Božjega življenja, ki je
bilo takrat položeno vanjo, požene,
raste in rodi sadove za vsakdanje
življenje? Kako smo držali besedo,
dano Bogu z usti staršev in botrov?
Krstitelj postavi staršem vprašanje:
»Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti
krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo
sprejemate, da jih boste vzgajali v
veri, da bodo spolnjevali Božje
zapovedi in da bodo ljubili Boga in
svojega bližnjega, kakor nas je učil
Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo
zaradi lepšega, ampak je čisto resno.
Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje
tako. Po krstu nastopi v številnih
družinah zelo dolga pavza v verski
vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko
bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na prejem
prvega svetega obhajila.
Bog hoče, da so starši njegovi prvi
sodelavci – ne le pri posredovanju
naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega.
To je običajna pot. Bog hoče delovati po nas. Bog je odličen mojster,
vendar hoče, da smo mi njegovo
orodje. Tudi najboljši mojster brez
orodja ali s slabim orodjem ne more
narediti veliko.

Po: S. Čuk
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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.

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)

11.1.

PONEDELJEK

* Pavlin Oglejski II., škof * Teodozij Koinobit, menih

POLZELA 17.00 … za + Danija VIDMAJERJA, Rozalijo in Rudija
12.1.

TOREK

* Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof

POLZELA 17.00 … za + Ivano KRAŠOVIC (30. dan)
13.1.

SREDA

* Hilarij (Radovan), škof, c. učitelj * Veronika Milanska, devica

POLZELA 8.00 … za + Pavlo FLORJANC (8. dan)
14.1.

ČETRTEK

* Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski

POLZELA 17.00 … v zahvalo za zdravje – družina JELEN
15.1.

PETEK

* Absalom, koprski škof * Pevel iz Teb, puščavnik

POLZELA 17.00 … za + Pavla ARHA
16.1.

SOBOTA

* Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci

POLZELA 17.00 … za + Frančeka PREŠIČEK
… po Marijinih namenih
17.1.

NEDELJA

* 2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Anton, pušč.

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
… za

žive in rajne farane
+ Antona, Vero in Alenko KOLŠEK
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
+ Zvonimirja ŠKOFLJANEC

Sv. maše se tudi v tem tednu opravljajo s prisotnostjo vernikov v domači
cerkvi. Pri tem je potrebno upoštevati 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.

* 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.
* 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.
MESEC VERSKEGA TISKA

Januar je mesec verskega tiska. V letu
epidemije smo lahko ugotovili, da nas
je spremljal tudi v razmerah, ko ni bilo
običajnih liturgičnih načinov oznanjevanja. Lahko nam je velika opora v
skrbi za živo in trdno osebno vero.
Zato se naročite na vsaj en verski list.
Lahko ga prejemate po pošti na dom
ali ga naročite v župniji in ga dobivate
ob nedeljah pri maši. Nekaj možnosti:
Ognjišče (v cerkvi)
33,50 €
Ognjišče (po pošti)
34,30 €
Družina (v dec. in jan.)
119,60 €
Družina (po januarju)
130,00 €
Prijatelj
12,60 €
Misijonska obzorja
9.00 €
Beseda med nami
23,70 €
Božje okolje
29,70 €
Cerkveni glasbenik
35,70 €
Magnificat
66,00 €
KOLEDOVANJE 2021

Razdeljenih je bilo 100 dopisov s
položnico, kolikor je bilo na voljo
tudi nalepk. Vse, ki bi še želeli
darovati prosimo, da obiščejo
spletno stran Misijonskega središča
Slovenije ali se oglasijo v župnišču.
Hvala za dar misijonarjem!

IZ STATISTIKE 2020 - POROKE:
3 - skupno število porok
2 - iz domače župnije
2 - oba novoporočenca iz župnije
0 - le eden novoporočenec domač
1 - oba novoporočenca od drugod
3 - porok v župnijski cerkvi
0 - porok na Gori Oljki
0 - poroki drugje
starost: 35,7 - povprečje vseh
37,2 - povprečje ženinov
34,3 - povprečje nevest
41,4 - najstarejši ženin
40,0 - najstarejša nevesta
31,8 - najmlajši ženin
28,7 - najmlajša nevesta
1
0
1
0
0
0
1

nevesta 1 ženin:
nevest 0 ženinov:
nevesta 1 ženin:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevesta 1 ženin:

Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova vas
od drugod

6 katoliške vere
6 samski
poroke: 1 v juliju, 1 v avgustu, 1 v sept.

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!
SVETOPISEMSKI MARATON

Od 23. - 29. januarja bo Svetopisemski
maraton. Letos bo prek spleta. Želimo,
da bi Božja beseda dosegla čim več
ljudi in jim dala upanje. Pripravljen
je bogat program. Letos se boste na
7- dnevno neprekinjeno branje lahko
prijavile skupine iz vse Slovenije, saj
bo branje potekalo preko programa
Zoom. Več o branju in prijavi: https:/
/www.svetopisemskimaraton.si/branje/.

