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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je k Jezusu prišel
gobavec in ga na kolenih prosil:
»Če hočeš, me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!«
Gobe so takoj izginile
in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi
besedami poslal ven in mu rekel:
»Glej, da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se
duhovniku in daruj za svoje
očiščenje, kar je zapovedal
Mojzes, njim v pričevanje.«
(Mr 1,40-44)

Tudi današnji svet nosi v sebi gobavost,
Ne telesno, ampak duhovno prizadetost.
Brezbrižnost, sebičnost, zamerljivost,
sovraštvo, maščevanje
se globlje zaje v
človeka kot vsaka
telesna bolezen
in ruši temelje
Božje podobe,
ki nam je
bila podarjena.
Po: Bogoslužno leto B

Jezus ni ukinjal predpisov, ni odobraval greha niti izjavljal, da je zlo dobro.
Toda do ljudi, ki so bili kakorkoli
zaznamovani in izobčeni, je imel
edinstven odnos. Gobavca se je dotaknil in ga ozdravil. S tistimi, ki jih
je javnost imela za grešne, je jedel
in pil. Goljufa Mateja, zmikavta Judeža, domišljavca Petra, dvomljivca
Tomaža in podobne je celo vabil za
seboj in nekatere izmed njih naredil
za apostole. Družil se je s preprostimi,
pomagal je gluhim, slepim, hromim
in kruljavim. Končno se je na križu
poistovetil tudi s trpini, zavrženci
in obsojenci. S tem je dokazal, da v
njegovih očeh ni nihče zavržen in

da iz objema Božje ljubezni ni nihče
izobčen.
(Po: F. Cerar)
OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

14. 2.: Gal-Aleksej P. (1998), Urban Š.
(2004); 15. 2.: David G. (1998), Brina
Š.F. (2015), Tjaš Š. (2015); 16. 2.:
Dejan T. (1992), Boštjan J. (1992),
Špela K. (1992), Tinkara P. (2003);
17. 2.: Mateja S. (1991), Matevž R.
(2013); 18. 2.: David K. (1990), Nives
M. (1990), Denis S. (1990), Laura S.
(1990), Nejc Z. (2001); 19. 2.: Lea C.
(1995), Andrej K.L. (1995); 21. 2.:
Nina K. (1993).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

14. 2.: Hermina Lavrenovič (1969),
Julijana Gracelj (1973), Jožica Divjak
(1993); 15. 2.: Frančiška Praprotnik
(1986), Nada Marjana Božič (2005),
Pepca Jelen (2006), Robert Lekše (2006),
Martin Naberžnik (2006), Ivan Painkret
(2018); 16. 2.: Stanislav Žnidar (1988),
Matejka Kidrič (1989), Miroslava Zoffel
(1992), Jože Goričar (1993), Ana Grobelšek (1999), Frančiška Žolnir (2001),
Neža Drinjak (2003), Vincenc Hribernik
(2005); 17. 2.: Alojz Verček (1981),
Marija Koenig (1984), Alojz Koenig
(1994), Albin Mrak (1999), Viki Zaveršnik (2003); 18. 2.: Barbara Stropnik
(1995), Jože Štruklec (1995), Helena
Sivec (1997), Jožefa Jelen (2018); 19. 2.:
Angela Repnik (1993), Darko Slemenjak
(2010), Drago Lubej (2019), Marjan
Mešič (2019); 20. 2.: Jožefa Hrovat
(1988), Marija Kovačič (2003), Marija
Hlačar (2004), Marija Razdevšek (2005),
Jože Jošovc (2008), Jožef Pencelj (2015);
21. 2.: Marija Šturbej (2004), Amalija
Ljubica Pavlinc (2017).

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, 10.00;
delavniki: redno 17.00, sreda 08.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred mašo; prvi petek pol ure pred
mašo; prvo soboto v mesecu po maši;
slavljenje petek po 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. Odgovarja g. Mirko Škoflek,
žup. soupravitelj.

14. 2.

NEDELJA

* 6. MED LETOM * Valentin (Zdravko), duhovnik, muč.

POLZELA 7.00 … po namenu
POLZELA 10.00 … za + Vinka, HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE, Danico KRAMERŠEK
… za + Antona GOVEDIČA (30. dan), Jožeta in Angelo
… za + Majdo MOŽINA (osmina)
15. 2.

PONEDELJEK

* Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica

POLZELA 17.00 … za + Alojza VASLETA (30. dan)
… za + Andrejo FLORJANC (osmina)
16. 2.

TOREK

* Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof, mučenec

POLZELA 17.00 … za + Avgusta LIKEBA (30. dan)
… za + Janeza BANKA (osmina)
17. 2.

SREDA

* Pepelnica * Sedem ustanoviteljev reda servitov * Mesrop Arm.

POLZELA 8.00 … za + Marijo JELEN
… na čast sv. Jožefu
18. 2.

ČETRTEK

* Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec

POLZELA 17.00 … za + Rudija in Karolino JAZBEC
… za + Mihaelo BELOGLAVC (osmina)
19. 2.

PETEK

* Konrad iz Piacenze, spokornik * Alvarez, redovnik

POLZELA 17.00 … za + Martina NABERŽNIKA (obl.)
… za + Ano DOMINKOVIČ in Mata
20. 2.

SOBOTA
OLZELA

* Sadot in perzijski mučenci * Jacinta in Frančišek Marto

17.00 … za + Marijo (obl.) in Ivana HLAČARJA

… za + Jožeta JOŠOVCA
21. 2.

NEDELJA

* 1. POSTNA * Peter Damiani, škof * Irena R. (Mira)

POLZELA 7.00 … po namenu
POLZELA 10.00 … za + starše VONČINA, Franca in Marijo
… za + Elizabeto PENCELJ (30. dan)

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri
bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega
trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad
smrtjo ... Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom,
sredstva za doseganje tega cilja pa so ob molitvi in prejemanju zakramenta sprave
in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela ... Strogi post,
ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek,
zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in
doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom.

RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE

Za obisk cerkve in sodelovanje pri sv.
maši je še vedno potrebno upoštevati
predpisana 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 razdaljo, 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 našo ni dovoljeno prepevanje.
* Vsak, ki vstopi v cerkev kjer poteka
bogoslužje, je sam odgovoren za zaščito pred okužbo.
* 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.
KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU

Postni čas je obdobje za opravljanje
pobožnosti križevega pota. Ob 14-tih
postajah Jezusovega trpljenja in smrti
premišljujemo tudi o poti našega življenja in o dilemah sodobnega časa.
V naši cerkvi bo križev pot dvakrat
na teden: vsako sredo ob 7.30 in vsak
petek pol ure pred mašo. Če se ne
boste mogli udeležiti teh pobožnosti
v cerkvi, si molitev organizirajte doma
v krogu družine ali najbližjih! Vsebine
razmišljan najdete v molitvenikih ali
na internetu.
Molimo te Kristus in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

PEPELNICA

Pepelnica je prvi dan postnega časa.
S pepeljenjem se pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje
oz. poboljšanje življenja. Pepeljenje
so poznali že v Stari zavezi, kjer so se
ljudje oblekli v raševino in se potresli
z pepelom. To dejanje nas spominja,
da smo vsi ljudje zapisani smrti, spokornost pa je korak na poti k vstajenju.
Pepel je znamenje minljivosti, pa tudi
človekove krhkosti, saj se človek po
smrti spremeni v prah. Verniku pa je
pepel tudi znamenje za prenovitev.
Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako
naj se tudi človek s pokoro prerodi v
novega človeka.
Prah si in v prah se povrneš.
Nad to usodo človek nima moči.
Lahko jo samo sprejme in se v
ponižnosti klanja Božji prasili ...
Živimo brez svoje zasluge,
nesmrtnost pa zahteva
umrljivost lastnega telesa.
Na tem svetu namreč še nismo
poveličani, smo le odkupljeni.
Pripravljamo se, da bi odkorakali
v svobodo svojega Gospoda.
Do Njega pa ne pridemo po
lahki poti ne po bližnjici.
Treba se je opasati z bolečinami sveta
in Njemu verjeti, Vanj verovati ...
Ne moremo prestopiti
praga svetega mesta, ne da bi
najprej otresli prah s svojih nog.
Peter Millonig, Zasidran v veri

VEROUK

Slovenska škofovska konferenca
sporoča, da se verouk, kljub odprtju
šol, do nadaljnjega še naprej izvaja
na daljavo.

