Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
24. 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
Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in
Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in narédil
vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže
in šla za njim.
Ko je šel malo naprej, je zagledal
Jakoba, Zebedêjevega sina,
in njegovega brata Janeza,
ki sta bila tudi v čolnu
in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebedêja
z najemniki v čolnu
ter odšla za njim.
(Mr 1,16-20)

Jonu se z nejevoljo napoti v Ninive.
To je razbrati iz njegove pridige.
Ni spodbujal k spreobrnitvi,
pretil je s kaznijo.
Potihoma se je
veselil uničenja
pregrešnega meta.
A glej, Ninivljani
se spreobrnejo.

Sporočilo Jonove knjige, iz katere
smo danes brali prvo berilo in je
nastala v 5. stoletju pred Kristusom,
je: Bog skrbi za vse ljudi, vsi so mu
enako pri srcu.
Kristjani smo pogosto podobni Jonu:
Mislimo namreč, da imamo mi, ki
smo tako 'pridni', nebesa 'rezervirana'. Ljudje, ki se za Boga ne zmenijo,
jih ne zaslužijo. Jezus pa je pri oznanjevanju blagovesti poudarjal, da
smo vsi grešniki in zato vsi potrebni
in če smo skesani, tudi vredni Božjega usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu, ki sta na
negostoljubno samarijsko vas hotela

priklicati ogenj z neba, je dejal, da
ne vesta, kakšnega duha sta. »Sin
človekov ni prišel na svet zato, da
bi svet obsojal, ampak zato, da ga
odreši.«
Jezus hoče vzbuditi v nas pravega
duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno
z grešnim svetom, da ne pometamo
toliko pred sosedovim, ampak bolj
pred svojim lastnim pragom. Če smo
kristjani, bodimo kristjani s celim
srcem. Kakšen mora biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže
Kristus s svojim zgledom. Pripadnost
Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj polni njegovega
duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote, razumevanja, širine.
Sami dobro vemo, kako malo smo
krščanski velikokrat, kako ozki smo,
sebični zaverovani v svoj mali svet, v
svojo komodnost. Prav zaradi tega
nismo uspešni Kristusovi apostoli,
pričevalci njegovega nauka, ki se
imenuje blagovest odrešenja in osvobojenja za vse ljudi. Zaradi takih
kristjanov, kot smo mi, prihaja do
sporov in ločitev v manjšem in
večjem obsegu. Zaradi tega je v
preteklosti prišlo do ločitev med
krščanskimi Cerkvami. Molimo
zatorej za edinost vseh, ki nosijo
ime po Kristusu. Moramo pa se
potruditi, da molitvam pridružimo
tudi iskreno prizadevanje, da se
vsak dan spreobračamo, da vsak
dan uravnamo svojo pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot
zvesti apostoli.
Po: S. Čuk

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: SI56040010047546188
TRR Karitas: SI56048350002915004
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete
Polzela. Zanje odgovarja g. Mirko
Škoflek, žup. soupravitelj.

24.1.

NEDELJA

* 3. MED LETOM * Frančišek Saleški, škof, c.učitelj

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.00 … za + Franca OŽIRJA
… za + Silvo VAŠ
25.1.

PONEDELJEK

* Spreobrnitev apostola Pavla * Ananija iz Damaska

POLZELA 17.00 … za + Lucijo STARC
… za + Jožeta ŠKETA
26.1.

TOREK

* Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova * Mihael Kozal, šk.

POLZELA 17.00 … za + Albina KUHARJA (obl.) in Izidorja
27.1.

SREDA

* Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink * Vitalijan (Živko)

POLZELA 8.00 … za + Valerijo ŽGANK (30. dan)
28.1.

ČETRTEK

* Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj * Janez G.

POLZELA 17.00 … za + Štefko PLAZNIK in starše (obl.)
29.1.

PETEK

* Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament, red. u.

POLZELA 17.00 … za + Milana in Zinko TERGLAV, vse ŠPRONGOVE
30.1.

SOBOTA

* Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, mučenka

POLZELA 17.00 … za + Franca (obl.) in Jožefo JELEN
31.1.

NEDELJA

* 4. MED LETOM – BOŽJE BESEDE * Janez Bosko, d.

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

žive in rajne farane
+ Terezijo VASLE (obl.) in Milana
+ Ivota SERDONERJA (obl.)
+ Marijo RIZMAL

MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi
Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da
bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša
razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda
skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni
nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic
neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti
hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do
edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

Od 4. januarja se sv. maše ponovno
opravljajo s prisotnostjo vernikov.
Upoštevati je treba navodila:
* Udeležba je dovoljena samo zdravim
osebam, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo, nimajo povišane temperature in tudi bližnji nimajo okužb.
* Prisotni morajo ves čas nositi maske,
vzdrževati medosebno razdaljo vsaj
1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu
razkužiti roke.
* Število prisotnih je omejeno - 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 zadrževati v okolici cerkve.
* Med mašo ni dovoljeno zborovsko,
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.
SVETOPISEMSKI MARATON

Od 23. - 29. januarja bo Svetopisemski
maraton. Letos bo prek spleta. Želimo,
da bi Božja beseda dosegla čim več
ljudi. Pripravljen je bogat program.
Sedemdnevno neprekinjeno branje
bo potekalo preko programa Zoom.
Več o branju in možnosti prijave: https:/
/www.svetopisemskimaraton.si/branje/.

OBISK SVETIH MAŠ

Vabimo k obisku sv. maš, čeprav v
omejenem številu. V cerkvi si najdite
primeren prostor, dovolj oddaljen od
drugih, lahko tudi na koru ali celo v
starem delu cerkve. Če se bojite priti
v nedeljo, pridite kdaj med tednom.
Pomembno je, da se ne odvadimo in
ne izgubimo čuta za srečanje z Gospodom v evharistiji in za srečanja
župnijske skupnosti. Komodnost je
namreč nevaren virus! 'Nihče ne more
imeti resničnega odnosa s Kristusom,
če ne pride tja, kjer nas On čaka!'
INFORMATIVNI DNEVI

V mesecu februarju bodo informativni
dnevi za vpis v srednje šole: Gimnazija
Želimlje, Škofijska gimnazija Antona
Martina Slomška (Maribor), Škofijska
gimnazija Vipava in Škofijska klasična
gimnazija (Ljubljana). Letos dogajanje
ne bo ‘v živo’. Na omenjenih ustanovah
bodo pripravljali spletne dogodke.
Ob vsaki od omenjenih gimnazij deluje tudi dijaški dom. Informacije so
zbrane na internetnem naslovu
https://solstvo.rkc.si. Nasvete najdete
tudi za vpis na fakultete.
VOLITVE ČLANOV ŽPS

Glede na epidemiološke razmere so
slovenski škofje na seji 11. januarja
sprejeli sklep, da se članom ŽPS podaljša mandat. Volitve novih članov
bodo predvidoma jeseni 2021.
ZA DOBRO VOLJO

Razveseljevanje: Mama vpraša Tončka,
če je danes komu naredil veselje? »Ja,
pri teti sem bil celo popoldne. Ko sem
odhajal, je bila zelo vesela.«

