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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je prišla sobota,
je začel učiti v shodnici.
Mnogi, ki so ga poslušali,
so začudeni govorili:
»Od kod njemu to?
Kakšna je ta modrost,
ki mu je dana?
In kakšna mogočna dela
se godijo po njegovih rokah!«
Jezus pa jim je govóril:
»Prerok ni brez časti,
razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih
in v svoji hiši.«
(Mr 6,2.4)

S svojim načinom življenja
napovedujemo prihodnost, ki bo
nastopila po kratki dobi tega življenja.
Kot sodobni preroki moramo imeti
dober posluh za Božji glas
in iskreno voljo,
da to, kar slišimo,
tudi izpolnimo.
In to v vseh pogledih
trojne službe
našega poslanstva:
duhovnika, preroka
in kralja.

Bog nas je izbral za vzvišeno nalogo:
želi, da bi bili preroki v današnjem
času, v teh razmerah in okoliščinah.
S svojim življenjem naj bi oznanjali
resničnost tistega sveta, o katerem
govori Jezus v evangeliju. To nalogo
bomo najbolje izpolnili tedaj, ko se
otresemo svoje pomembnosti in postanemo preprosto orodje v Božjih
rokah. To je lepo izkusil Pavel, velik
prerok Nove zaveze. Za oznanjevanje
evangelija je zastavil vse svoje sile
in izredne sposobnosti. Pa še več bi
storil, če ga ne bi mučila neka skrivnostna peklenska sila, zaradi katere
je trpel. Bog je to preizkušnjo dopustili in Pavlu dejal: »Dovolj ti je moja
milost.« Pavel je spoznal: »Močan
sem tedaj, ko sem slaboten.« Takrat,
ko po meni deluje Vsemogočni.

OBLETNICE TA TEDEN
… KRSTI (ZA 30 LET NAZAJ)

5. 7.: Nina R. (2015), Val P. (2015), Lara
G. (2020), Lan A. (2020): 6. 7.: Julija C.
(2008); 7. 7.: Barbara V. (1996), Mark
B. (2013); 8. 7.: Nina Ž. (1990), Mitja
G. (1990), Špela B. (1990), Katarina B.
(2007), Ožbej M. (2018), Oskar M. (2018);
9. 7.: Žan V. (2000), Maj F. (2006), Nejc
Š. (2006), Neža Š. (2006), Jure I. (2017);
10. 7.: Mateja G. (1994); 11. 7.: Jakob
Jošt K. (1993), Veronika M. (1998).
… SMRTI (ZA 40 LET NAZAJ)

5. 7.: Antonija Lubej (1984), Marija Klemenc (1996), Ljudmila Hojnik (2002),
Anton Sever (2006), Stanislava Zaveršnik (2014); 6. 7.: Franc Jazbec (1991),
Pavel Prislan (1993), Marija Stankovič
(1997), Anica Rovšnik (1998), Franc
Planinšek (2000), Antonija Golob (2012),
Marija Lukner (2016); 7. 7.: Lucija
Mahnič (1999), Drago Pfeifer (1999),
Helena Hrovat (2010), Milan Stibel
(2019); 8. 7.: Frančiška Blatnik (1981),
Antonija Korber (1992), Janez Brumen
(1993), Rok Svatina (2004), Edvard
Veler (2017); 9. 7.: Marija Posedel (1988),
Vincencij Rudl (2007), Ivan Mramor
(2012), Roman Artnik (2017); 10. 7.:
Alojzij Štefančič (1982), Frančiška
Terglav (1992), Štefka Kač (1997);
11. 7.: Edvard Hrovat (1982), Marija
Šketa (2017).

Večnost mi je posodila čas
za to kratko bivanje na reki življenja.
S krstno vodo si me povabil na pot,
starši so mi pomagali
narediti prve korake.
Zdaj pričakuješ mojo svobodno
in odgovorno hojo.

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.
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5. 7.

NEDELJA

* 14. MED LETOM – SLOVENCEV PO SVETU * Urh, šk.

POLZELA 7.00 … za + Jožeta in Ivano KOVAČEC
POLZELA 10.00 … za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR (obl.)
… za + Minko in Ladka KOŠEC

PONEDELJEK

* Ciril in Metod, slovanska ap., sozavet. Evrope

POLZELA 19.00 … za 2 + Cirila PRAPROTNIK, Frančiško in Marijo
… za + Alojza in Marijo LUKNER
6. 7.

TOREK * Marija Goretti, devica, mučenka * Marija Terezija L.
POLZELA 19.00 … za + Alojza VASLETA

7. 7.

SREDA

* Anton Zaccaria, duhovnik, red. ustan. * b. sl. Anton Vovk, šk

POLZELA 8.00 … za + Avgusta LIKEBA (r.d.)
… za + Edvarda in Marijo HROVAT ter Ano MALIS
… v čast sv. Jožefu
8. 7.

ČETRTEK

* Kilijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, škof, muč.

POLZELA 19.00 … za + Edija VEBER in vse KOLARJEVE
… za + Mihaelo BELOGLAVC
9. 7.

PETEK

* Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci * Veronika V.

POLZELA 19.00 … za + Marijo STROPNIK in vse njene
… za + Ljudmilo in Alojza Hojnik
… za + Vero in Franca ŠPILER
10. 7.

SOBOTA

* Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pečerski, menih

POLZELA 19.00 … za + Štefanijo in Jožeta KAČ (obl.)
… za + Kristino TURNŠEK
11. 7.
11

NEDELJA

* 15. MED LETOM * Benedikt, opat, zavetnik Evrope

POLZELA 7.00 … po s. namenu
POLZELA 10.00 … za + TONAČEVE
… za + Damjano DUCMAN
… za + Ano RIBIČ

Ne smemo izgubiti notranje tišine, Kristusovega miru, sočutja kot
temeljnega zadržanja. Če izgubimo Kristusov mir, smo izgubili vse.
(Roger Schutz)

ORATORIJ 2021

Letošnji oratorij bo na
Polzeli potekal od 12.
do 16. julija, začel pa
se bo v nedeljo, 11.
julija, s sveto mašo ob 10. uri.
Prijavnice so na voljo ob oznanilih
in jih vzemite ter vrnite do srede,
7. julija - osebno v župnišču ali v
poštni nabiralnik na župnišču s
priloženim
prispevkom.
Za
podrobnejše informacije pokličite na
tel.: 070 910 052 (Erik) ali pišite na
erik.cvetko99@gmail.com.
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.
CIRIL IN METOD – 5. JULIJ

Njuno rojstno mesto je bil grški Solun.
Njun oče je bil namestnik solunskega
vojvoda. Okolica Soluna je bila tedaj
povečini slovanska, zato sta se brata
v mladosti naučila slovanskega jezika.
Imeni Ciril in Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril, ki se je rodil proti
koncu leta 826 ali v začetku leta 827,
je pri krstu dobil ime Konstantin, brat,
rojen okoli leta 812, pa je bil krščen
kot Mihael. Ta je po končanih študijih
dobil službo cesarskega namestnika
v pokrajini ob reki Strumi, toda zaradi
političnih razprtij se je umaknil v samostan na goro Olimp, kjer je dobil
meniško ime Metod. Konstantin se je
šolal v Carigradu in bil posvečen v
duhovnika ter postal profesor na
visoki šoli. Carigrajski dvor ju je kot

učena in pobožna solunska brata
pošiljal na razna posredniška pota.
Jeseni 862 sta bila s strani cesarja
izbrana, da gresta oznanjat evangelij v
slovanskem jeziku. Konstantin je za
to priložnost sestavil slovansko
abecedo (glagolico) in začel prevajati
evangelije in bogoslužne knjige. Na
Moravskem sta ustanovila šolo, v
kateri sta pripravljala mlade može
za cerkvene službe. Tam sta ostala
dobra tri leta, nato pa pot in delo
nadaljevala v Panoniji, kjer so živeli
zahodni Slovani, predniki Slovencev.
V tem času sta tudi od Rima dosegla
potrditev za slovansko bogoslužje.
Konstantin je postal menih, a kmalu
potem zbolel in 869 umrl. Metod je
nadaljeval delo vse do smrti 885.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve: Polzela II.
POČITNICE

Pojdi na počitnice z Bogom, pa se bodo
v tem lepem času obnovile in pomladile
vse moči tvojega življenja.
Phil Bosmans

ZA OTROKE: Poletje je čas, ko smo
več s prijatelji. Včasih se imamo lepo,
a včasih med nami tudi kaj zaškripa.
Poveži številke in ugotovi kaj
prikazuje
slika.
Temu
se
vedno
in
povsod
zagotovo
izogni !!!

