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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je pristopil
in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in poučujte vse
narode. Krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«
(Mt 28,18-20)

Sveta Trojica je občestvo Božjih Oseb,
ki so ena z drugo, ena za drugo, ena v
drugi. Ta vzajemnost je Božje življenje,
skrivnost ljubezni živega Boga.
Papež Frančišek

Vsemogočni in močni Bog Oče,
naj vsi spoznajo, da si ti eno s sinom
in Svetim Duhom,
da bi vsi v tebe upali,
verovali in te ljubili.
Vsem pa, ki so
preganjani zaradi
tvojega imena,
podeli svojo pomoč
in svoj blagoslov.

Spoznaj torej danes in si vtisni v srce:
Gospod je Bog zgoraj v nebesih in
spodaj na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove zakóne in zapovedi, ki ti
jih danes zapovedujem, da bo dobro
tebi in za teboj tvojim sinovom in da
si podaljšaš dneve v deželi, ki ti jo
daje Gospod, tvoj Bog, za vse dni!
5 Mz 4, 39–40

Mojzes hoče zmanjšati nevarnost,
ki stalno preži na nas, kajti svet si
močno prizadeva, da bi nas vznemiril s tem, da izpodkopava naše
versko prepričanje.

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

31. 5.: Kaja K. (2008), Lara F. (2009);
1. 6.: Lia H. (1997), Anja P. (1997),
Luka P. (1997), Ajda V. (2003), Živa
P. (2019); 2. 6.: Kaja B. (1996), Anja E.
(1996), Rok M. (2002), Nejc H. (2013);
3. 6.: Tara Barbara G. (1990), Gregor
M. (1991), Jan L. (2012); 4. 6.: Valerija
P. (1994), Arabela J. (2017); 5. 6.: Luka
H. (2004), Ana R. (2016), Špela G. (2016);
6. 6.: Lina O. (1999), Laura Š. B. (1999),
Tim M. (2004).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

31. 5.: Neža Vidmajer (1983), Marija
Klančnik (1987), Fani Pavelšek (1996),
Elizabeta Podlesnik (2003); 1. 6.: Silvester Cunk (2009), Janez Dobrišek
(2012), Ivanka Palčič (2012); 2. 6.: Marija Vybihal (1982), Peter Kač (1983),
Stanislav Kolenc (1987), Marija Kotnik
(2020); 3. 6.: Andrej Vidmajer (1989),
Cecilija Košar (1997), Marija Vrečko
(2013); 4. 6.: Ivanka Kolšek (1983),
Ana Regoršek (1999), Anton Ožir
(2006), Ivanka Pirec (2013), Ciril
Tostovršnik (2018); 5. 6.: Alojzija
Zajc (1987), Rozalija Korber (1996),
Marija Jezernik (2002), Franc Otorepec (2004), Stanko Štorman (2007),
Štefka Hribar (2008), Jožefa Čremožnik (2012), Ivan Brinovšek (2013),
Franc Štor (2019); 6. 6.: Edvard Kunstek (1999), Adolf Miklavc (2002),
Ivan Tamše (2006), Veronika Krašovec (2018).

Blagosloviti dobesedno pomeni 'blago
govoriti' o drugem, tako je že vsaka
lepa beseda neke vrste blagoslov.
Zatorej le pogosto lepo govorimo o
drugih in drugim!
(Marjan Turnšek)

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.

30. 5.

NEDELJA

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

POLZELA 7.00 … za + Anico BAŠIČ (obl.)
POLZELA 10.00 … za + Jožeta, Marico, Ivana, Berto PENCELJ
… za + Franca ŠTAHL (obl.)
31. 5.

PONEDELJEK

* Obiskanje Device Marije * Petrovška Mati Božja

POLZELA 19.00 … za + Rastislava SLOKARJA (obl.)
1. 6.

TOREK * Justin, mučenec * Roman, škof * začetek pobožnosti vrtnic
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER

2. 6.

SREDA

* Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof * Nikefor, patriarh

POLZELA 8.00 … za + Marijo KOTNIK (obl.)
… v čast sv. Jožefu
3. 6.

ČETRTEK

* SV. REŠNJE TELO IN KRI * Karel Lvanga, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Avgusta LIKEBA
4. 6.
1

5. 6.
1

6. 6.
1

PETEK

* Peter Veronski, redovnik, mučenec * Kvirin iz Siska, škof, muč.

POLZELA 19.00 … za + URATNIKOVE in STOJNŠKOVE
… za + Franca ŠTORA (obl.)
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA

* Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez, mučenec * Svetko, m.

POLZELA 19.00 … za + Vido in Franca CVENK
… za + Slavko ŠPRAH roj. MELANŠEK (pokopana v Nemčiji)
… za + Rozalijo (obl.) in Andreja KORBER

NEDELJA

* 10. MED LETOM * Norbert, škof, redovni ustanovitelj

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + Ivana in Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE
… za + Marijo in Miha KOTNIK

ANEKDOTA: Slavnega dirigenta so nekoč vprašali, za kateri inštrument v
orkestru je najtežje dobiti glasbenike. – »Za drugo violino,« je na presenečenje
vseh odgovoril maestro. »Z lahkoto dobim številne prve violine, težko pa
je dobiti človeka, ki bo z veseljem igral drugo violino. In vendar, če nihče
ne igra druge violine, ni prave harmonije v orkestru.«

POGOJI ZA OBHAJANJE MAŠ

PSMM 2021 SLOVENIJA

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.

JUNIJ: Molimo za mlade,
ki se pripravljajo na zakon, oprti na
krščansko občestvo, naj rastejo v
ljubezni z velikodušnostjo, zvestobo
in potrpežljivostjo.

Cerkveno ljudsko in zborovsko petje
je dovoljeno pod pogojem, da imajo
pevci maske in so na razdalji 1,5 metra.

OB KONCU MARIJINEGA MESECA

Ob upoštevanju določil se lahko obhajajo zakramenti spovedi, krsta,
poroke, bolniškega maziljenja, kakor
tudi vseh drugih bogoslužij.
VEROUK

Veroučne ure se izvajajo v učilnicah
po urniku, ki je veljal na začetku leta.
Pogoji so enaki kot v šoli.
ŠKOFOVSKO POSVEČENJE

To nedeljo, 30. 5. ob 15. uri v župniji
Gornji Grad.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Orova vas.

MESEC JUNIJ - VRTNICE

Vrtnice v mesecu juniju so običajno
namenjene češčenju presvetega Srca
Jezusovega in njegovi ljubezni, ki se
je razlila iz njegovega prebodenega
Srca na križu. V letošnjem letu, ki ga
je papež Frančišek razglasil za leto sv.
Jožefa, pa bodo premišljevanja namenjena temu svetniku, ki mu je nebeški
Oče zaupal v varstvo in vzgojo svojega
učlovečenega Sina. Vrtnice z naslovom
Rednik Sina Božjega je napisal g. Jože
Kužnik.
Sveta Marija, Gospodova mati,
ti si ostala zvesta, ko so učenci pobegnili.
Kakor si verovala, ko ti je angel
oznanil nekaj neverjetnega –
da boš postala mati Najvišjega –
Tako si verovala tudi v uri njegovega
najglobljega ponižanja.
Tako si postala v uri križa,
v uri najtemnejše noči v zgodovini,
mati vernikov, mati Cerkve.
Prosimo te: uči nas verovati in nam
pomagaj, da bo naša vera postala
pogum služenja in delovanje dejavne
in sočutne ljubezni. Amen.
KAKŠNI OTROCI - Oče se pritožuje,
kako nehvaležni so danes otroci.
Izšolal je sina. Postal je zdravnik.
Zdaj pa mu je prepovedal piti in kaditi.

