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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kadar pa pride Tolažnik,
ki vam ga bom jaz
poslal od Očeta,
Duh resnice,
ki izhaja od Očeta,
bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali,
ker ste od začetka pri meni.
(Jn 15,26-27)

Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga
sprejela, in veje že stoletja. Vodil je
očake, preroke in vse Božje ljudstvo
skozi vso zgodovino človeštva.
Veselimo se toliko svetih likov
v cerkveni zgodovini,
mislimo na papeže
sedanjega časa,
pa tudi na mnoge
druge osebnosti.
Vidimo ga v delih tistih,
ki so med nami in so
Duha po Kristusovi obljubi
prejeli z odprtim srcem
– z odprtimi rokami
ga delijo naprej.
Tudi v našem času je navzoč
v ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom
Božjega Duha velikih del.

Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v
veri zapovedujemo: »Verujem v
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z
Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih …«
To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu
vemo in verujemo. Lahko rečemo,
da je vse preveč »neznani Bog«. Sveti
Duh je ljubezen, ki povezuje vse tri
Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v
Cerkvi in v njenem slehernem članu.
Ni lahko razumeti, kdo je Sveti Duh,
toda naše oči vidijo sadove njegove
navzočnosti: pogum, sposobnost
takšnega govora, da vsi razumejo,
domiselnost, nenehna prenova.

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

24. 5.: Jure L. (2009), Pascal J. (2015),
Lev Maj S. (2015); 25. 5.: Živa P. (1997),
Alex W. (1997), Tilen C. (1997), Tilen H.
(2003), Žan Z. (2014), Ananti A. (2014);
26. 5.: Marko Č. (1996), Anže T. (1996),
Žiga O. (1996), Katja K. (2002), Hana B.
(2002), Aljaž Č. (2002), Andraž Č. (2002),
Taja J. (2019); 27. 5.: Robi V. (1994),
Sabina G. (1995), Nejc B. (2006); 28.
5.: Kaja K. (1995), Benjamin R. (1995),
Nika J. (2000), Julija R. (2006), Nastja
R. (2006), Florjan Č. (2011), Larisa R.
(2017), Maša T. (2017), Maruša S. (2017);
29. 5.: Nejc R. (1994), Aljaž V. (2016);
30. 5.: Jakob V. (1992), Jan M. (1999),
Evelina P. (1999), Tilen K. (1999), Ivana
L. (2008), Žan K. (2010), Jakob P. (2010),
Jaka P. (2010), Pia R. (2015).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

24. 5.: Ivan Palir (1984), Rok Gracl (1992),
25. 5.: Anton Malik (1982), Terezija Kolšek (1984), Anton Pavič (1984), Marija
Tkalec (1985), Jože Mavrer (1998), Ivan
Lokan (2002), Franc Kovač (2006), Nada
Ocepek (2017); 26. 5.: Justina Pokleka
(1985), Matilda Pader (1988), Štefka
Vasle (1995), Ivan Dobovičnik (1996),
Jože Jezernik (1996), Henrik Mastnak
(2006), Janez Vašl (2008), Ivan Hrašar
(2019), Franc Štahl (2019); 27. 5.: Karel
Močnik (1990), Ivan Palčič (2002), Jožefa Čehovin (2003); 28. 5.: Veronika
Kolednik (1995), Pavla Port (1998),
Marija Baluh (2018); 29. 5.: Marija
Žagmajster (1984), Jože Mohorko (1996),
Janez Teržan (1996), Ana Rojnik (2008),
Otilija Parašuh (2015), Zofija Mohorko
(2020); 30. 5.: Angela Školnik (1992),
Rastislav Slokar (1998), Marija Pencelj
(2003), Paula Eisbacher (2014), Marija
Pfeifer (2014).

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.

23. 5.

NEDELJA

* BINKOŠTI * Servul (Socerb) Tržaški, mučenec

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + Alojza, Marijo (obl.) SATLER, Ano KUHAR (obl.)
… za + Majdo MOŽINA, Marijo MOŽINA
G.OLJKA 10.30 … za + Janeza CUKJATIJA
24. 5.

PONEDELJEK

* Marija, Pomočnica kristjanov * Marija, Mati Cerkve

POLZELA 19.00 … za + Filipa, Ano BELOGLAVC in Jožefo LAH
25. 5.

TOREK * Beda Častitljivi, duhovnik, c. u. * Urban I., pp. * Gregor VII., pp.
POLZELA 19.00 … za + Ivana VAŠL (obl.) in vse VAŠLOVE
… za + Antona GOVEDIČA in starše
… za + Alojza LOMŠKA

26. 5.

SREDA

* Filip Neri, duhovnik * Godon, opat * Lambert, škof

POLZELA 8.00 … za + Jožeta JEZERNIKA, Ivana in Antonijo ZUPAN
… za + Franca KOVAČA in mamo Antonijo
… v čast sv. Jožefu
27. 5.

ČETRTEK

* Alojzij Grozde, mučenec * Avguštin Canterburyjski, škof

POLZELA 19.00 … za + Franca ROMIHA (8. dan)
28. 5.

PETEK

* German Pariški, škof * Just Španski, škof * Margareta Pole, m.

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHEN, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
29. 5.
KVATRE

30. 5.

SOBOTA

* Maksim Emonski, šk. * Pavel VI, pp. * Maksim Trierski, šk.

G.OLJKA
… v dober namen (ob jubileju)
POLZELA 19.00 … za + Ivana DOBOVIČNIK in starše
… za + Terezijo BAŠIČ

NEDELJA

* SVETA TROJICA * Kancijan, muč * Ivana Orleanska, d.

POLZELA 7.00 … za + Anico BAŠIČ (obl.)
POLZELA 10.00 … za + Jožeta in Marico ter Ivana in Betko PENCELJ
… za + Franca ŠTAHL (obl.)

MOLITEV ZA NOVOIMENOVANEGA CELJSKEGA ŠKOFA
Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, da bo kot naslednik
apostolov vodil Tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti
in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v svetu uresničeval
skrivnost Cerkve. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ

Pri obredih, bogoslužjih, molitvah in
drugih verskih praksah je število oseb
v zaprtih prostorih omejeno na 50odstotno zasedenost zmogljivosti
sedišč. Preračunano na razmere v naši
cerkvi je to 150 oseb. Razdalja med
udeleženci še naprej ostaja najmanj
1,5 metra, razen med člani iste družine
ali gospodinjstva. Obvezna je uporaba
zaščitnih mask in razkuževanje rok.
Verniki so lahko navzoči tudi na odprtih površinah (pred cerkvijo). Število
oseb v tem primeru se omeji na enega
udeleženca na 10 kvadratnih metrov
oziroma več udeležencev, če gre za
osebe iz skupnega gospodinjstva. Tudi
zunaj mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra, razen med
osebami iz skupnega gospodinjstva.
Cerkveno ljudsko in zborovsko petje
je dovoljeno pod pogojem, da imajo
vsi pevci maske in ohranjajo razdaljo
1,5 metra. Če gre za člane skupnega
gospodinjstva, ta razdalja ni obvezna.
Ob upoštevanju določil se lahko obhajajo zakramenti spovedi, krsta,
poroke, bolniškega maziljenja, kakor
tudi vseh drugih bogoslužij.
Veroučne ure se izvajajo v učilnicah
po urniku, ki je veljal na začetku leta.
Pogoji so enaki kot v šoli. Pojasnila:
https://katoliska-cerkev.si/vprasanjain-odgovori-ob-navodilih-slovenskihskofov-za-obhajanje-svetih-mas-v-casuepidemije-covid-192021.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Ločica.,

SVETI DUH - DRUŽINE

Troedini Bog! Apostoli so z Marijo
enodušno vztrajali v molitvi in
prejeli Svetega Duha. Priteguj tudi
danes naše družine, da se bodo z
veseljem odpirale tebi ter se zbirale v
molitvi in k obhajanju bogoslužij z
vso Cerkvijo. Naj tvoj Sveti Duh vliva
v družine svoje darove modrosti,
umnosti, vednosti, pobožnosti, sveta,
moči in strahu Božjega. V moči teh
darov naj bodo zgovorni pričevalci
tebe, ki si dobrota, velikodušnost,
zmernost, potrpežljivost, veselje,
blagost, krotkost, varnost, spokojnost,
ljubezen. Tako boš po družinah
prepoznaven v tem svetu in družbi,
saj nas ljubiš vekomaj. Amen.
MARIJA, MATI CERKVE

Marija je po Jezusovem vnebohodu
skupaj z apostoli in ženami molila v
dvorani zadnje večerje in prosila za
dar Svetega Duha. Tako je postala mati
prve krščanske skupnosti in pozneje
mati Cerkve. Tako jo je na 3. zasedanju
II. vatikanskega koncila razglasil papež
Pavel VI. Pozneje je vzklik 'Mati Cerkve'
dodal tudi v Marijine litanije. 1974 so
odobrene mašne molitve. Slovenski
škofje so po zgledu drugih škofij prosili
za dovoljenje, da bi dan Marije, Matere
Cerkve, obhajali na ponedeljek po binkoštih. V slovenskem bogoslužnem
koledarju je ta dan od 1980 praznik.
Škofovsko posvečenje: nedelja, 30. 5.
ob 15. uri v Gornjem Gradu.
Z ROKO V ROKI – »Z ženo se vedno
sprehajava z roko v roki ... Če jo
spustim, takoj gre po nakupih.«

