Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
25. april

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus rekel:
»Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir dá svoje življenje
za ovce. Najemnik pa, ki ni
pastir in ovce niso njegove,
pusti ovce in zbeži, ko vidi,
da prihaja volk, in volk
jih pograbi in razkropi.
Je pač najemnik
in mu za ovce ni mar.
Jaz sem dobri pastir
in poznam svoje
in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene
in jaz poznam Očeta.
Svoje življenje dam za ovce.
(Jn 10,11-15)

Iz vsega srca se to nedeljo zahvalimo
Kristusu za duhovnike in prosimo
»gospodarja žetve,« naj pokliče tudi
iz naših vrst plemenite fante in
dekleta v svojo službo,
da bi po njih v Kristusu
imeli življenje v izobilju.
Da ne bi tavali
po pašniku življenja
v strahu pred volkovi,
temveč šli vselej
za dobrim pastirjem.

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ti si
poklical apostole, da bi postali ribiči
ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin
ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših
oltarjih vsak dan obnavljaš svojo
daritev na križu. Pokaži jim, Gospod,
vse pokrajine, kjer toliko naših sester in bratov prosi za luč resnice in
gorečo ljubezen. Naj odgovorijo na
tvoj klic, ostanejo sol zemlje in luč
sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje
delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
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OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

25. 4.: Anamarie K. (1993), Urh S. (2004),
Mitja S. (2004), Nik K. (2009), Ajda M.
(2010), Sara T. (2010), Tian Z. (2015);
26. 4.: Maja K. (1992), Denis S. (1998),
Tjaša K. (1998), Anže Č. (1998), Kristian
R. (2003), Lovro M. (2009); 27. 4.: Oskar
Š. (2014); 28. 4.: Tina M. (1996), Larisa
R. (2001), Tilen H. (2013); 29. 4.: Aljaž
T. (2001), Alen M. (2007), Jaka J. (2012),
Aljaž P. (2012), Maks N. (2018); 30. 4.:
Maja S. (1994), Urban R. (1995), Luka
D. (1995), Kaja U. (2005), Enej P. P.
(2006), Gaia P. P. (2006), Nejc U. (2006),
Klara T. (2017); 1. 5.: 2. 5.: Miha V.
(1992), David F. (1999).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

25. 4.: Frančiška Dobnik (1983), Dominik Žgank (1994), Ana Malis (2000),
Justina Florjanc (2009)), Simon Skurnšek (2018); 26. 4.: Marjan Čehovin
(1980), Rafko Špacapan (1991), Stanislava Razgoršek (2012), Barbara Lorger
(2016), Mira Rezar (2017), Franc Stropnik (2019); 27. 4.: Ana Šalamon (1993),
Marija Jelen (1997), Jožefa Lah (2004);
28. 4.: Ljuba Sajovic (1991), Karolina
Vidic (1994), Stevan Šešić (1999),
Ljudmila Florjanc (2003); 29. 4.: Marija
Božiček (1999); 30. 4.: Frančiška Žgank
(1980), Marjeta Orešnik (1981), Alojzija
Miklavc (2008); 1. 5.: Florijan Svet
(1984), Julijana Terglav (1992), Marija
Možina (2001), Marija Hadžič (2007),
Agata Krašovic (2009), Dominik Pirnat
(2010), Terezija Podvršnik (2010),
Helena Prešiček (2012), Andrej Bobek
(2020); 2. 5.: Ivan Tamše (1990), Justina
Hropot (2011).

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.

25. 4.

NEDELJA

* 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA * Marko, ev.

POLZELA 7.00 … za + Ivano KRAŠOVIC
POLZELA 10.00 … za + Barbaro in Alojza BELOŠEVIČ
26. 4.

PONEDELJEK

* Marija, Mati dobrega sveta * Štefan Permski, škof

POLZELA 19.00 … za + Terezijo BAŠIČ
27. 4.

TOREK * Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, samotarka, devica
POLZELA 19.00 … za + Franca in Vido CVENK

28. 4.

SREDA

* Peter Chanel, duhovnik, mučenec * Ludvik Montfortski, red. u.

POLZELA 8.00 … za + Marijo in Antona SVETKO
… v čast sv. Jožefu
29. 4.

ČETRTEK

* Katarina Sienska, devica, c. učiteljica, sozavetnica Evrope

POLZELA 19.00 … za + Vlada MENIHA
30. 4.

PETEK

* Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik * Pavlina Mallinckrodt

POLZELA 19.00 … za + Andrejo FLORJANC
1. 5.

SOBOTA

* Jožef Delavec – praznik dela * Oriencij (Iztok), škof

POLZELA 19.00 … za + Antona GOVEDIČA
2. 5.

NEDELJA

* 5. VELIKONOČNA * Atanazij, škof, cerkveni učitelj

POLZELA 7.00 … za + Bruna ČEPLAKA
POLZELA 10.00 … za + Marijo KOTNIK

MOLITEV PRED OBHAJILOM: Vsemogočni, večni Bog, glej, bližam se skrivnosti
tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prihajam kakor
bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja, slepec k luči večne
svetlobe, ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje. Prosim te pri neizmerni
tvoji darežljivosti, daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje madeže, razsvetli
mojo slepoto, obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da sprejmem kruh
angelov, Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev tako spoštljivo in ponižno,
tako skesano in pobožno, s tako čistim in vernim srcem, s takim sklepom in
namenom, kakor je v prid in zveličanje moje duše. Amen.
sv. Tomaž Akvinski

POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ

Tudi ta teden se bodo maše izvajale
v skladu z določilom 30 m2 na osebo
oz. člane gospodinjstva. Škofje so se
na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila,
9. aprila, zavzeli za versko svobodo
ter pravico vernikov do bogoslužja.
V dveh pismih, ki jih je nadškof msgr.
Stanislav Zore poslal predsedniku
vlade, slovenski škofje predlagajo
odpravo omejitev pri obhajanju
bogoslužij tako, da bi bile omejitve
sorazmerne z omejitvami na drugih
področjih javnega življenja. Prav tako
so škofje izrazili pričakovanje, da se
v skrbi za duhovno korist vernikov
odpravijo nesorazmerne omejitve na
področju površine, ki je predpisana
za vernike v cerkvah ter dovoli javna
bogoslužja tudi na prostem.
Dokler ne bo novih, drugačnih določil
nas škofje pozivajo, da upoštevajo vse
zdajšnje vladne ukrepe in priporočila
NIJZ za zaščito zdravja in omejevanje
epidemije.
Po vladnem odloku je verouk možen
še naprej samo na daljavo oz. preko
spleta. Razlog za prepoved izvajanja
verouka 'v živo' je v tem, da pri urah
verouka prihaja do mešanja otrok iz
različnih razredov oz. šol.
DUHOVNI POKLICI

To nedeljo, 25. aprila zaključujemo
teden molitve za duhovne poklice. A
naj molitve v ta namen ne bo konec.
'Dobrega pastirja' tudi v prihodnje
radi nagovarjajmo, naj pošle delavcev
v svoj vinograd, na svojo žetev.

PSMM 2021 SLOVENIJA

MAJ: Molimo, da bi tisti, ki
so odgovorni za finance,
sodelovali z vladami z namenom, da se
uredi finančna sfera, državljane pa
zaščiti pred njenimi nevarnostmi.
ŠMARNICE 2021

V soboto, 1. maja, se bo pričela
šmarnična pobožnost. Za odrasle
bomo prebirali odlomke iz knjige
Marka Rijavca 'Camino, pot, ki se
začne na koncu', za otroke pa iz
knjige 'K Mariji na izlet', avtorice
Tadeje Roblek.
PRIPRAVA NA KRST OTROKA

Starši in botri, ki nameravate v tem
letu krstiti otroka, ste vabljeni, da se
udeležijo e-priprave. Tečaj bo preko
ZOOM-a v dveh večerih: 6. maj 2021
med 20. in 21.30 uro ter 13. maj med
20. in 21.30 uro v dekaniji Gornji Grad.
Prijava: https://dekanija-gornjigrad.si.
Priprava staršev in botrov na krst
otroka bo tudi v Domu sv. Jožef, Celje,
v torek, 4. maja od 16. do 19. ure – če
bo vse po sreči »v živo«, sicer pa po
ZOOM-u. Informacije www.jozef.si,
tel. 0590 73 800.
MLADINSKI FESTIVAL

Škofijski odbor za mladino Murska
Sobota vabi na 1. Mladinski festival, ki
bo tokrat na daljavo. Začetek 2. maja
ob 17. uri, 3., 4., 5., 6. in 7. maja ob 20.
uri, 8. maja pa vse od 16.30-21. ure.
Za povezavo so na razpolago trije linki:
https://www.youtube.com/watch?v=qeLycj27nys
https://www.youtube.com/watch?v=lnDj30h0kpc
https://www.youtube.com/watch?v=JwRVtMp0y24.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Ločica.

