Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
20. junij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Nastal je velik vihar in
valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi
in je spal na blazini.
Zbudili so ga in mu rekli:
»Učitelj, ti ni mar,
da se potapljamo?«
In vstal je, zaprétil vetru in
rekel morju: »Utihni! Molči!«
In veter se je polegel
in nastala je globoka tišina.
Njim pa je rekel:
»Kaj ste strahopetni?
Ali še nimate vere?«
(Mr 4,37-40)

Kadar v meni raste nemir, ker so
valovi visoki in piha močan veter.
Kadar izgubim svoj mir, ker se mi zdi,
da težave presegajo moje moči.
Kadar ničesar več ne razumem,
ko mi krmilo uhaja iz rok,
ko ne obvladujem več vesel
in čoln pluje po svoje.
Gospod Jezus,
spomni me,
da si ti tu …
In tvoj mir bo moj mir,
In tvoja moč bo moja moč.

Pred odhodom s sveta je Kristus
svojim prijateljem učencem obljubil,
da bo z njimi do konca sveta. Ni jim
obljubil mirnega življenja brez težav
in nadlog, a zagotovil jim bližino:
»… Zaupajte: jaz sem svet premagal!«
Čeprav je Bog dober in pravičen,
dopušča, da trpijo tudi nedolžni, saj
celo svojemu Sini ni prizanesel.
Prav v Kristusovem trpljenju pa je
odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju nedolžnega. Vera v Kristusa
pomiri notranje iskanje. Toda vera
mora biti močna in živa. Nekdo je
lepo povedal: »Težje ko je breme
življenja, močnejša mora biti vera.«
Jezus: »Ne boj se, samo veruj!«

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

21. 6.: Aljaž J. (2014), Tilen R. (2015),
Luka L. (2015), Urh P. (2015); 22. 6.:
Gaja G. (2003), Gal V. (2003), Maša M.
(2003), Miša M. (2003), Teja P. (2003),
Tilen H. (2003), Lara Z. (2008), David
U. (2008), Tiana M. (2013), Taj Z. (2014);
23. 6.: Tadeja S. (1991), Jerneja S. (1991),
Nina G. (1991), Ana K. (1991), Gregor
L. (1991), Sabrina S. (1991), Sandra P.
(1991), Jan K. (1996), Žan L. (2001),
Anej L. (2001), Ana Marija M. (2002),
Viktorija Manuela H. (2002), Klemen
Š. (2002), Taja B. (2013), Val J. (2013),
Marcel K. (2018); 24. 6.: Maruša Ž.
(2001), Tilen D. (2012), Nakia Han
(2012); 25. 6.: Ester G. (1995), Živa Š.
(2006), Nik Z. (2006), Jan S. (2006);
26. 6.: Dolores K. (1993), Lea P. (1994),
Tilen Š. (2011), Lara H. (2011); 27. 6.:
Aneja Urška P. (1999) , Matic C. 1999),
Florjan V. (2004), Maj H. (2010), Tai
R. (2010); 28. 6.: Žan B. (1998), Jure
B. (1998), Urban R. (2014), Žan Č. (2015),
Ema B. (2015).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

21. 6.: Franc Jurenec (2002), Franc Gracl
(2008); 22. 6.: Marija Rančigaj (2013),
Alojzija Šalamon (2013), Marija Jošovc
(2014); 23. 6.: Ana Vasle (2001), Ana
Bastl (2002), Franc Repnik (2011); 24.
6.: Jože Železnik (1987), Petra Napotnik
(2010), Ivana Lokan (2011); 25. 6.:
Marija Hrašar (1982), Amalija Hriberšek (1983), Pavla Kelher (2004), Alojz
Cizej (2012); 26. 6.: Antonija Ocvirk
(1984), Jožef Avžner (1992), Jožef Vaš
(1992), Lucija Gregorc (2002), Kristina
Posedel (2002), Alenka Kač (2004), Jožica Tavčer 2004), Frančiška Florjanc
(2014), Martin Rojnik (2014); 27. 6.:
Marija Turnšek (1989), Ivanka Blagotinšek (2003), Teodor Kolenc (2014),
Slavica Dankovc (2016).

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)
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.

20. 6.

NEDELJA

* 12. MED LETOM * Albert, škof * Florentina, d., opatinja

POLZELA 7.00 … po namenu
POLZELA 10.00 … za + Ivano KRAŠOVIC
21. 6.

PONEDELJEK

(366)

* Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof

POLZELA 19.00 … za + Avgusta in 2 Alojza LIKEB
22. 6.

TOREK * Janez Fisher, škof * Tomaž More, muč. * Pavlin iz Nole, škof
POLZELA 19.00 … za + Alojzijo ŠALAMON (obl.) in sorodnike

23. 6.

SREDA

* Jožef Cafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja

POLZELA 8.00 … po Marijinih namenih
… v čast sv. Jožefu
POLZELA 19.00 … za domovino
24. 6.

ČETRTEK

* Rojstvo Janeza Krstnika – kres * Simplicij, škof

POLZELA 19.00 … po namenu darovalca
25. 6.
BIRMA

27. 6.

PETEK

* Doroteja iz Montauna, mati, mistikinja * Dan državnosti

POLZELA 10.00 … po namenu birmancev
POLZELA 19.00 … za vse + JOŠOVČOVE

SOBOTA

* Jožefmarija Escriva, ustan. Opus Dei * Ciril Aleksandrijski

POLZELA 19.00 … za + Stanka PODBREGARJA, starše PODBREGAR, KOŠEC
… za + Julija OCVIRKA, vse OCVIRKOVE
28. 6.

NEDELJA

* 13. MED LETOM * Ema (Hema) Krška, kneginja

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

Zlatka KRONOVŠKA, brata in starše
Janeza CVENKA, vse CVENKOVE
Angelo (obl.) in Ludvika CIZEJ
Majdo MOŽINA

Slavimo te, Sveti Duh božji
po svojih močeh domnevamo in ugibamo, kdo si za nas.
Govoriš v tišini in vsi jeziki te oznanjajo.
Resnica vseh besed si, njihova trajnost in tolažba, ki jo nudijo.
Kdorkoli zna poslušati, te razume v svojem jeziku, v svojem življenju.
Pokaži pot našemu srcu in veri,
našim stiskam in našim mislim daj plodnost, daj nam kruha miru.

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.
ŽUPNIJSKA PISARNA

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.
BIRMA V ŽUPNIJI

V petek bo v naši župniji spet birma,
praznik Svetega Duha, dan veselja. To
veselje lahko občutimo, če Svetemu
Duhu damo popolno prostost, da v
nas lahko deluje v vsej svoji polnosti.
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 postave papežev 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. Tudi v našem času je navzoč
v ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom
Božjega Duha velikih del.
Po: Bogoslužno leto B

V sredo, 23. junija, bo ob 17.30 srečanje
birmancev s škofom birmovalcem.
DAN DRŽAVNOSTI

Ob dnevu državnosti bo v sredo, 23.
junija v cerkvi sv. Marjete na Polzeli
maša za domovino. Ob 20.30 pa bo v
parku Šenek občinska proslava ob
dnevu državnosti (30. obletnica).
Škofje župnike in vernike vabijo, naj
se pridružijo pobudi 24 ur posta in
molitve za domovino, ki bo potekala
od 21. junija od 18.00 do 22. junija do
18.00, ko bo sklep s slovesno sv. mašo
za domovino v ljubljanski stolnici.
ž

Na praznovanje (kresovanje) vabi tudi
Dom sv. Jožef Celje. V četrtek, 24. junija
ob 18.30 bo v cerkvi na Jožefovem
hribu maša, po njej pa na parkirišču
pred Domom priložnostna akademija.
Akademiji bo sledil prižig kresa.
Ob dnevu državnosti bo spet pohod
po Slomškovi romarski poti. Tokrat
na Sv. Uršulo. Pohod bo v petek, 25.
junija. Nam bližje izhodišče bo v Novi
Cerkvi. Ob 7. uri maša, nato odhod:
Frankolovo (9.00), Črešnjice (10.30),
Žička kartuzija (12.30). Ob 15. uri bo
na Sv. Uršuli slovesnost ob 30 letnici
samostojnosti SLO (litanije, slavnostni
govor, kulturni program KD Dramlje,
pogostitev). Ob 17.30 bo organiziran
prevoz do izhodiščne točke.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Orova vas.

