Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
14. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina.
Sodba pa je v tem, da je
prišla luč na svet in so ljudje
bolj ljubili temò kakor luč, kajti
njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi razkrila njegova dela.
Kdor pa se ravna po resnici, pride Pesnik France Prešeren je v Krstu
pri Savici izpovedal, »da pravi Bog
k luči, da se pokažejo njegova
se kliče Bog ljubezni«, ki »čudno k
dela, ker so narejena v Bogu.«
(Jn 3,17-21)

Kjer je Luč, je prižgano tudi upanje!
Roka se oprime dlani,
zamere so pozabljene,
v dušah se prižiga ljubezen,
ki išče bližino.
Kdor je poln Luči,
razsvetljuje temo,
odkriva nove možnosti
in drugačne poti.

sebi vod' otroke ljube in ne želi nobenega pogube«. Bog torej hoče, da
ga iskreno iščemo, da živimo po svoji
vesti, da pošteno izpolnjujemo svoje
dolžnosti, da se trudimo biti dobri
do ljudi okoli sebe. Ena najhujših
stvari, ki jo lahko drug drugemu
povzročimo, je ta, da smo do sočloveka brezbrižni, da hodimo mimo
svojih bratov in sester, kakor da jih
ni. Kjer se ljudje kregajo in prepirajo,
je zagotovo zelo hudo; še huje pa je
tam, kjer ljudje med seboj sploh ne
govorijo. Bodisi zato, ker so užaljeni

ali trmasti, bodisi zaradi tega, ker so
doživeli toliko hudega, da so razočarani celo nad najbližjimi. Včasih je
molk hujši krik kot najbolj glasno
vpitje! Vprašajmo se, če smo tudi
mi krivi kakšne zagrenjenosti.
OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

15. 3.: Klara H. (1998), Pavel Z. (2009),
Lovro D. (2009); 16. 3.: Nika B. (1997),
Rok Z. (1997), Januš Jože K. (2008),
Liza V. (2014); 17. 3.: Niko K. (1990),
Aleksander V. (1996), Doroteja S. (1996),
Andreja S. (1996), Matija V. (2002); 18.
3.: Leonid G. (1990), Tjaša R. (1990),
Mojca H. (11990), Janja G. (1990), Lea
Frida C. (2001), Rok M. (2001), Maja Z.
(2001); 19. 3.: Kristina J. (1995), Cindy
G. (1995), Aljoša C. (1995), Aleksandra
K. (1995), Erik C. (2000), Lara R. (2017);
20. 3.: Anja S.Ž. (1994), Rebeka O. (1994),
Katarina S. (1994), Sergej P. (1994),
Tristan R. N. (1999), Mia K. (2010),
Jakob S. (2016); 21. 3.: Ana-Marija B.
(1991), Simon G. (1993), Lea K. (1999),
Veronika B. (1999), Rok V. (1999).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

15. 3.: Štefan Terglav (1989), Marija
Vrabič (1999), Ivan Cvikl (2006), Marija
Rakun (2006); 16. 3.: Angela Andobca
(1983), Štefan Maučec (1983), Mihael
Satler (1997), Ciril Mramor (2004);
17. 3.: Karel Završnik (1988), Frančiška
Zupan (2014); 18. 3.: Alojzija Vajncerl
(1984), Frančiška Jelen (1985), Katarina
Rezman (1987), Marjan Divjak (2007),
Marija Stražar (2010), Anica Košec (2012);
19. 3.: Anton Kukec (1983), Martina Kukec
(1983), Anica Ocvirk (1991), Angela Cizej
(2000), Ivica Krajnc (2013), Vlado Majer
(2013); 20. 3.: Slavko Dobrišek (1987),
Frančiška Turnšek (1987), Ivan Pevnik
(2002), Izidora Žurbi (2005); 21. 3.:
Ivanka Mejak (2003), Martin Ožir (2006).

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; občasno 15.00.
delavniki: (razen srede) april-septem.
19.00; marec, oktober 18.00; novemb.
-februar 17.00; ob sredah 08.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1.
petek pred mašo; 1. soboto po maši.
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. 3.

NEDELJA

* 4. POSTNA - PAPEŠKA

* devetdnevnica sv. Jožefu (5)

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR
… za + Romana SLAPERNIKA (obl.) in Jožeta KANOVNIKA
… za + Marijo in Mihaela KOTNIK (obl.)
… za + Anico BAŠIČ (obl.)
15. 3.

PONEDELJEK

* Ludovika de Ma. * devetdnevnica v čast sv. Jožefu (6)

POLZELA 18.00 … za + Matildo ŠALEJ (osmina)
… za + Miciko RAKUN (obl.)
16. 3.

TOREK

* Herbert, škof * b.sl. Halas

* devetdnevnica v čast sv. Jožefu (7)

POLZELA 18.00 … za + Avgusta LIKEBA
17. 3.

SREDA

* Jedrt (Jerica), devica, op. * devetdnevnica v čast sv. Jožefu (8)

POLZELA 7.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 8.00 … na čast sv. Jožefu
18. 3.

ČETRTEK

* Ciril Jeruzalemski

* devetdnevnica v čast sv. Jožefu (9)

POLZELA 18.00 … za + Marijo, Antona STRAŽAR, Tomaža KREGAR
… za + Anico, Stanka KOŠEC
19. 3.

PETEK

* JOŽEF, Jezusov rednik * Adeltruda, devica * Sibilina B.

POLZELA 18.00 … za + Jožeta KRONOVŠKA, vse iz družin KRONOVŠEK, SVET
… za + Jožefo in Franca JELEN
… na čast sv. Jožefu v zahvalo
20. 3.

SOBOTA

* Martin iz Brage, škof * Marija Jožefa od Srca Jezusovega

POLZELA 18.00 … za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK, Janeza MAROLTA
… za + Marijo in Jožeta ROJNIK
21. 3.

NEDELJA

* 5. POSTNA - TIHA * Serapion, škof, mučenec

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + Mihaelo BELOGLAVC (30. dan)
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ
… za + Mihaela in Kristino SATLER (obl.)
… v zahvalo in za blagoslov
KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU

Križev pot bo ta teden izjemoma samo
v sredo ob 7.30 uri. Če se ga ne morete
udeležiti v cerkvi, molitev organizirajte
doma v krogu družine ali najbližjih!
Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

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 mašo ni dovoljeno prepevanje.
* 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 svetih mašah.
PAPEŠKA NEDELJA

Papeška nedelja je vezana na dan izvolitve aktualnega papeža, tako je bila
pri pokojnem svetem papežu Janezu
Pavlu II. to 2. nedelja v oktobru, pri
upokojenem papežu Benediktu XVI.
je bila to nedelja po 19. aprilu, pri
sedanjem papežu Frančišku pa je to
nedelja po 13. marcu.
BUTARICE

Župnijska karitas Polzela sporoča, da
bomo tudi letos ponudili rože iz papirja in butarice za praznovanje Cvetne
nedelje. Možnost nabave ob nedeljah:
14., 21. in 28. marca pred cerkvijo pred
vsako mašo in še v naših prostorih v
četrtek 18. marca od 10h do 12h in v
četrtek 25. marca od 16h do 18h.

PSMM 2021 SLOVENIJA

ZA JOŽEFOV MESEC MAREC:
Da bi z bolj poglobljenim
doživljanjem zakramenta sprave
okusili neskončno Božje usmiljenje.
ZAČETEK LETA DRUŽINE

Na praznik sv. Jožefa, 19. marca, ob
20.00 bo v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani
slovesno odprtje 'Tedna družine', s
katerim začenjamo 'Leto družine', ki
ga je razglasil papež Frančišek. S tem
dogodkom želimo približati cilje in
namen Leta družine. Predstavljeno bo
12 konkretnih pastoralnih predlogov
za "hojo z družinami", ki jih navdihuje
papeževa enciklika Amoris Laetitia.
Vabljeni, da se pridružite dogodku:
https://www.facebook.com/svjozef.si/live
16. RADIJSKI MISIJON

Od 21. do 27. marca 2021 bo misijon
na Radiu Ognjišče: "Bili so skupaj". S
svojimi razmišljanji v dnevnih govorih
(ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij
Bizjak, Tone Gnidovec, sestra Marina
Štremfelj, Gabriel Kavčič, sestra Anja
Kastelic, Ervin Mozetič in pater Igor
Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici
in pogovorih bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice, laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob
10.15 in 17.00. Ponovitev bo med 22.
in 24. uro. Posnetki v radijskem arhivu
na spletni strani Radia Ognjišče. Vsak
večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v
katerem boste lahko sodelovali vsi.
ČISTILNA AKCIJA

V sredo, 24. marca bo spomladanska
akcija urejanja in čiščenja okolice
župnijske cerkve. Odzovite se!

