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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je bil v Betaniji,
v hiši Simona Gobavca,
in je sedél pri mizi,
je prišla žena z alabastrno
posodico dragocenega
dišavnega olja iz pristne narde.
Strla je posodico in ga izlila
na njegovo glavo.
Nekateri pa so bili nejevoljni
in so govorili med seboj:
»Čemú ta potrata olja? Saj bi ga
lahko prodali za več kot tristo
denarijev in denar dali ubogim!«
In jezili so se nanjo.
Jezus pa jim je rekel:
»Pustite jo! Kaj ji delate težave?«
(Mr 14,3-8)

Slavimo te s palmovim zelenjem,
pojemo ti hvalnice, v trumah hodimo
za teboj, pričakujoč, da nas nekoč
pokličeš iz groba kakor Lazarja.
Osličji mladič, na katerem jezdiš,
se oglaša z mehkim glasom.
Jeruzalem je ves prazničen
in ne sluti velikega petka.
Bodi zahvaljen,
da smemo biti ob tebi
in ti vzklikati: Hozana!

Po branju pasijona je nemogoče, da
človeka ne bi pretreslo, razen če v
njegovem srcu nečesa manjka. Evangelij te nedelje nam poroča o tako
neznosnih grozodejstvih, krivicah,
krvoločnosti in okrutnosti, ki so jih
zmožni povzročiti nizkotni ljudje.
Ko se te stvari vsaj ne bi znova in
znova ponavljale. Tako pa žal ne
mine dan, ko mediji ne bi prinesli
podobnih novih o hudem trpljenju
nedolžnih, o njihovih mukah. Ljudje
kar naprej neizprosno nadaljujejo
z enakimi zločini.
Križani Jezus, usmili se grešnikov!

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

22. 3.: Anamarija T. (1992), Anže H.
(1992), Anja D. (1992), Jan S. (1998),
Januš V. (1998), Urh T. (2009); 28. 3.:
Maximilijan Lenart S. (2004); 29. 3.:
Lana T. (2008), Neli T. (2008), Tilen
P. (2008), Filip Č. (2009); 30. 3.: Pika
K. (2014); 31. 3.: Sara P. (1996), Trine
R. (2012); 1. 4.: Ula D. (2001); 2. 4.:
Anja K.L. (2000), Anja Š. (2000); 3. 4.:
Nace G. (2011); 4. 4.: Ana-Marija P. (1999).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

28. 3.: Konrad Turnšek (1983), Lucija
Arh (1996), Ivan Čremošnik (2005), Ana
Hren (2010), Rudolf Korber (2013);
29. 3.: Stanko Povše (1984), Matilda
Štorman (1986), Ivan Živortnik (1988),
Franci Radišek (1993), Jože Jurenec
(1997), Edi Šuster (1997), Magda Vrbanič (2002), Zofija Jelen (2006); 30. 3.:
David Velepič (1986), Majda Palčič
(2004); 31. 3.: Helena Kolenc (1985),
Franc Rogelšek (1986), Fanika Vošnjak
(1988), Helenca Ocvirk (1990), Ferdinand Novak (1992), Jože Vajncerl (1992),
Marija Miklavc (1993), Angela Gorenšek
(1997), Nedeljko Jević (2000), Pavel
Stropnik (2004), Vinko Derča (2011),
Danijel Hrovat (2017), Marija Svetko
(2017); 1. 4.: Robert Parfant (1986),
Konrad Kolenc (1988), Danijel Pavelič
(1989), Olga Potočnik (1999), Lidija
Herodež (2012), Angela Križnik (2014);
2. 4.: …… 3. 4.: Rajko Glavnik (1980),
Vinko Rizmal (1983), Ivana Šuler (1995),
Marija Jelen (2002), Pavla Cestnik (2004),
Jožef Florjanc (2019); 4. 4.: Franc Bizjak
(1980), Marija Senegačnik (1982), Milan
Šuler (1987), Zdravko Slatinšek (1989),
Neža Pestivšek (1998), Vladimir Svetko
(1998), Ivan Jelen (2007), Albin Herodež (2013).

PRENOSI BOGOSLUŽIJ

Verniki, ki se zaradi epidemioloških
ukrepov ne bodo mogli udeležiti maš
v domačem kraju, lahko spremljajo
praznična bogoslužja in maše velikega
tedna preko radia oz. televizije.
Četrtek, 1. april, ob 9.00, krizmena
sv. maša (novomeška stolnica); ob
10.00, krizmena sv. maša iz Vatikana
(Exodus); ob 18.00, večerna sv. maša
velikega četrtka iz Vatikana (Exodus);
ob 18.30, večerna sv. maša velikega
četrtka iz ljub. stolnice (R. Ognjišče).
Petek, 2. april, ob 10.00, pasijon po
Marku (TV SLO2); ob 18.00, bogoslužje
o Gospodovem trpljenju iz Vatikana
(Exodus); ob 18.30, bogoslužje v čast
Gospodovemu trpljenju iz ljubljanske
stolnice (R. Ognjišče); ob 21.00, križev
pot iz Vatikana (TV SLO2, Exodus);
Sobota, 3. april, ob 15.00, blagoslov
jedil iz mariborske stolnice (TV SLO1);
ob 18.30, velikonočna vigilija (ljublj.
stolnica) (Radio Ognjišče); ob 19.30,
Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV
Exodus); ob 19.58, velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1)
Velika noč, 4. april, ob 10.00, sv. maša
iz mariborske stolnice (TV SLO 1); ob
10.00, sv. maša iz Vatikana (Exodus);
ob 11.10, kratek film o sv. Frančišku
(TV SLO 1); ob 11.20, oddaja Obzorja
duha (TV SLO 1); ob 11.55, blagoslov
svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi
(TV SLO 1); ob 12.00, blagoslov pp.
Frančiška Urbi et Orbi (TV Exodus).
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete
Polzela. Odgovarja g. Mirko Škoflek,
žup. soupravitelj.

28. 3.

NEDELJA

* CVETNA * Proterij, škof * Milada, devica

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + Frančiško IGRIŠNIK (obl.), Franca, Ivana, Stanislava
… na čast Svetemu Duhu
29. 3.

PONEDELJEK

* Bertold, redovni ustanovitelj * Štefan IX., papež

POLZELA 19.00 … za + Elizabeto in Ivana PENCELJ
… za + Damjano DUCMAN (osmina)
30. 3.

TOREK

* Janez Klimak, opat * Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda

POLZELA 19.00 … za + Danico KOLAR, Mariko HRIBERNIK, Tiniko VLASKO
… za + Marico GRADIČ, vse v družini GRADIČ, HRIBERNIK
31. 3.

SREDA

* Gvido (Vido), opat * Benjamin, diakon, mučenec * Kornelija

POLZELA 7.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 8.00 … na čast sv. Jožefu
… za vero v družini
1. 4.

ČETRTEK

* Veliki četrtek * Tomaž Tolentinski, misijonar, muč.

POLZELA 19.00 … za + Fridota in Vero KOLAR, KOLARJEVE
… v čast Srcu Jezusovemu
2. 4.

PETEK

* Veliki petek * Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustan.

G.OLJKA 15.00 … pobožnost križevega pota
POLZELA 19.00 … obredi velikega petka
3. 4.

SOBOTA

* Velika sobota * Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež

POLZELA 7.00 … blagoslov ognja
POLZELA 19.00 … za + Antona in Marijo CIZEJ, Jožeta ZBIČAJNIK
… za + Marijo KOTNIK
4. 4.

NEDELJA

* VELIKA NOČ * Izidor Seviljski, škof, cerkveni uč.

POLZELA 7.00 … za +
POLZELA 9.00 … za +
POLZELA 10.00 … za +
… za +

v družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
Zlatka KRONOVŠEK, vse iz družin KRONOVŠEK, SVET
škofa Jožefa SMEJA
Vita in BIBIČEVE

Križev pot ta teden v cerkvi sv.
Marjete v sredo ob 7.30 in na
Gori Oljki v petek ob 15.00.

___________________________

RAVNANJE V ČASU EPIDEMIJE

Za obisk cerkve in sodelovanje pri maši
je potrebno upoštevati predpise:
* Udeležba 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.
BOGASTVO VELIKEGA TEDNA

Dogajanje, ki ga spremljamo v velikem
tednu je šola življenja, modrost, ki jo
izpoveduje velikonočna pesem: »Le
pomni, pomni to skrivnost: čez Golgoto
gre pot v radost.«
PSMM 2021 SLOVENIJA

APRIL: Molimo za tiste, ki
izpostavljajo svoje življenje, ko se
borijo za temeljne človekove pravice
v diktaturah, v totalitarnih režimih
in tudi v krizah demokracije.
URA VEČERNIH MAŠ

Z vračanjem na poletni čas se v župniji
spremeni ura za začetek večernih maš:
do konca septembra ob 19. uri.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela I.

VELIKI TEDEN V ŽUPNIJI

Dogodki so načrtovani za razmere,
kakršne so sedaj. Če pride do
strožjih ukrepov, lahko vse odpade.
VELIKI ČETRTEK: ob 19h spomin
zadnje
večerje
in
prenos
Najsvetejšega v stransko kapelo.
VELIKI PETEK: ob 15h pobožnost
križevega pota na Gori Oljki. Ob 19h
obredi v čast Jezusovemu trpljenju
in smrti.
VELIKA SOBOTA: ob 7h blagoslov
velikonočnega ognja pred cerkvijo.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
V CERKVI: ob 10h, ob 11h, ob 13h,
ob 14h, ob 15h in ob 16h.
Blagoslov jedi lahko opravite tudi
sami doma (obrazec na župnijski
spletni strani).
VELIKA SOBOTA – VIGILIJA
ob 19h slavje luči, obnovitev krstnih
obljub, obhajilo.
VELIKA NOČ – JEZUSOVO
VSTAJENJE
Na Veliko noč bodo zaradi lažjega
obiska izjemoma tri svete maše.
Pri vseh dogodkih velikega tedna
in Velike noči je udeležba
vernikov v cerkvi omejena, lahko
sodelujemo zunaj pred cerkvijo.
DOBRODELNOST

To nedeljo, 28. marca, bodo sodelavci
Karitas Polzela delili posebne vrečke,
v katerih boste lahko na veliko
soboto k blagoslovom jedil prinašali
tudi darove za ljudi v stiski. Četudi
vrečke ne boste prejeli, ste vabljeni,
da se vključite v akcijo in prispevate
razna živila. Oddana bodo Škofijski
karitas.

