
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« 
Marta, sestra umrlega, je dejala:  
»Gospod, že ima zadah,  
saj je četrti dan mrtev.«  
Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem 
rekel, da boš videla Božje 
veličastvo, če boš verovala?«  
Odstranili so torej kamen;  
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:  
»Oče, zahvaljujem se ti,  
ker si me uslišal. Vedel sem,  
da me vsělej uslišiš, toda 
zaradi množice, ki stoji okrog 
mene, sem rekel, da bi verovali,  
da si me ti poslal.« 
In ko je to izrekel,  
je zaklical z močnim glasom:  
»Lazar, pridi ven!«  
In umrli je prišel ven.  
Noge in roke je imel 
povezane s povôji in njegov 
obraz je bil ovit s prtom. 
Jezus jim je rekel:  
»Razvežite ga in pustíte, naj gre!« 
 

   (Jn 11,39-44) 

 

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor 
vame veruje, bo živel, tudi če umre; 

in vsakdo, ki živi in vame veruje,  
vekomaj ne bo umrl ...    (Jn 11, 25–26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Za nas kristjane smrt, potem ko jo 
je pretrpel Jezus, ni več konec poti, 
slepa ulica, iz katere ni izhoda, ampak 
je začetek novega načina bivanja. 
Vera v posmrtno življenje je domača 
vsem naravnim religijam. Ta vera 
izhaja iz zdravega sklepanja: na tem 
svetu ni pravičnosti, v svojem srcu 
pa nosim zakon: »Delaj dobro, ogibaj 
se slabega!«, ki ga nisem vanj zapisal 
sam. Tisti, ki je to položil v moje srce, 
bo v drugem življenju zagotovo po-
vrnil vsakomur po njegovih delih, 
sicer bi bil zakon nesmiseln. 
 

Misel na telesno smrt nam pogosto 
dela sive lase, navadno pa se prav 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
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malo menimo za drugo smrt, ki je v 
Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo 
mislečega človeka hujša – to je du-
hovna smrt. Tej smrti bi lahko rekli 
tudi sebičnost, materializem. Božja 
beseda današnje nedelje je uglašena 
na temo: življenje iz Božjega Duha. 
Prerok Ezekijel govori o tem, kako 
lahko Bog tudi mrtve iz grobov po-
vede v obljubljeno deželo, potem ko 
je vanje dihnil svojega Duha. Besede, 
ki nam jih namenja apostol Pavel, 
so že bolj razumljive. Kdor živi po 
mesu, pravi Pavel, Bogu ne more biti 
všeč. Živeti po mesu pomeni živeti 
po nagonih, kakor živijo živali. Vsi pa 
smo že ob spočetju, v prvem hipu 
življenja, prejeli Božjega Duha, last-
nost, ki nas dela podobne svojemu 
Stvarniku. Pri krstu in potem pri dru-
gih zakramentih smo bili napolnjeni 
s Kristusovim Duhom: duhom služen-
ja, duhom ljubezni do Boga in soljudi. 
Če živimo skladno s tem Duhom, smo 
resnično živi, živimo v polnosti, sicer 
pa le životarimo. Bolj ko se trudimo 
živeti po Kristusovem Duhu, bolj po-
stajamo človeški. Trditev, da krščan-
stvo človeka ponižuje, je povsem brez 
podlage. Človeka lahko ponižuje le 
»krščanstvo« po lastnem okusu, ki 
ni ne Kristusovo ne evangeljsko. 
 

Bog hoče, da mu služimo tako, da čim 
bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato 
je vsakega od nas ustvaril edinstve-
nega in neponovljivega. In vsak od 
nas je odgovoren za sleherni korak. 
Če je pravilen, ga vodi v življenje, 
sicer pa v smrt. 
 

Po: Beseda da Besedo 

 

 

 IZ GLOBOČINE  

 

 

Iz globočine, o Gospod, 
kličem k tebi, Gospod, 
usliši moje klice. (Ps 130,1) 

 

Iz globočine. 
Otroci, ki jih umorijo, še preden 
pridejo na svet; ki jih takoj po 
rojstvu vržejo v smetnjake; s 
katerimi kruto ravnajo, jih spolno 
zlorabljajo; zapuščeni otroci.  
 

Iz globočine.  
Dečki in deklice, ki jih prodajajo za 
presajanje organov in za prostitucijo; 
ki jih prisilijo, da beračijo in delajo 
kot sužnji; ki ostanejo brez otroštva 
in brez izobrazbe. 
 

Iz globočine. 
Mladi, ki so jetniki puhlosti, 
nizkotnosti, nasilnosti; ki jih duši 
življenje brez smisla; ki jih je 
izpraznila spolnost brez ljubezni.  
 

Iz globočine. 
Ljudje na robu družbe, prizadeti, 
zasvojeni, neozdravljivo bolni in 
tisti, ki ugasnejo v nezavesti med 
cevkami in aparati.  
 

Iz globočine. 
Ženske in moški, ki ne poznajo 
ljubezni; zakonske žene in možje, ki 
ostanejo sami in ponižani; starši, ki 
so izgubili otroke; družine, ki prenašajo 
breme revščine, osamljenosti, bolezni.  
 

Iz globočine.  
Ostareli, ki so ostali brez ljubezni in 
so jih zapustili tudi tisti, za katere so 
žrtvovali svoje življenje. 
 

Gospod Bog, klical bom k tebi vsak 
dan, za tvoje sinove in hčere, ki so v 
globočinah in morda nimajo več glasu, 
da bi te prosili. Poslušaj moj glas! 



  

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 
 

 

 CVETNA NEDELJA – DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE 
 

 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ker skupno bogoslužje še vedno ni 
mogoče, ste vabljeni, da spremljate prenos 
svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Ob istem 
času bo tudi (zasebna) maša v naši 
župnijski cerkvi, ki se ji v duhu pridružite. 
Ob 11.35 vabljeni k tedenskemu nagovoru 
nadškofa Zoreta na TV SLO1. Doma 
pripravite zelenje (butare), pripravite 
blagoslovljeno vodo, če te nimate, vsaj 
navadno vodo. Blagoslov zelenja opravite 
sami oz. v družinskem krogu po 
naslednjem obredu.  
Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. Amen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekdo prebere naslednji evangeljski 
odlomek:  
Iz svetega Evangelija po Mateju.  
Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do 
Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva 
učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je 
pred vama, in takoj bosta našla privezano 
oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju 
pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, 
recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo 
poslal.« To pa se je zgodilo, da se je 
izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki 
pravi: Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj 
prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na 

 

29. 3.. NEDELJA  *  5. POSTNA - TIHA * Bertold, redovni ustanovitelj 
 

 
 

POLZELA              10.00 
 

… za žive in rajne polzelske farane                          
 

 

30. 3..  PONEDELJEK  * Janez Klimak, opat * Amadej (Bogoljub) Savojski 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… v čast Svetemu Duhu 
 

31. 3.. TOREK  * Gvido, opat * Benjamin, diakon, muč. * Kornelija, muč.        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za + Jožeta ZAGORIČNIKA 
 

 

1. 4.. SREDA  * Tomaž Tolentinski, misijonar muč. * Agapa in Irena, muč. 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Sergeja PALIRJA (30. dan)  
 

2. 4.. ČETRTEK  * Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustanovitelj   

1 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… po Marijinih namenih za župnijo  
 

 

3. 4.. PETEK  + Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež, mučenec 

1 
 

POLZELA     19.00 
  

… v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

4. 4.. SOBOTA  * Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj * Benedikt Niger 

1 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Marijo DUŠIČ (30. dan) 
… za + Ivana JELENA (obl.) 
 

 

5. 4.. NEDELJA  *  CVETNA * Vincencij Ferrer, duhovnik    
 

 

1 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane   
… za + v družinah VOŠNJAK in PEČOVNIK 
… za + Jožeta FLORJANCA (obl.) 

   

 
 

     



osličku, mladiču vprežne živali. Učenca sta 
šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. 
Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, 
položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel 
gor. Zelo veliko ljudi iz množice je 
razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so 
lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. 
In množice, ki so šle pred njim in za njim, 
so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! 
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 
imenu! Hozana na višavah!« Ko je prišel v 
Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in 
govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so 
govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v 
Galileji.« To je Kristusov Evangelij  
 

Lahko izrazimo kakšno prošnjo s svojimi 
besedami.  
 

Vsi skupaj molimo: Oče naš, ...  
 

Oče ali mati zmoli blagoslovno molitev: 
Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži 
nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. 
Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa 
zmagovalca, naj ostanemo vedno združeni 
z njim , da bo naše življenje polno dobrih 
del. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.  
 

Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite 
(po možnosti) z blagoslovljeno vodo.  
 

Sklep moli oče ali mati, vsi se pokrižamo: 
Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni 
Bog Oče in Sin in Sveti Duh.  
 

Vsi: Amen. 
 
 

 ZVONJENJE IN MOLITEV 
 

 

Po naročilu škofov zvonjenje poteka ob 
običajnih urah. Določajo, da se v tem času 
zvoni v priprošnjo Mariji za konec 
epidemije. Pri nas zvoni ob 7.00, ob 12.00, 
zvečer pa ob mraku (se premika, trenutno 
ob 20.00). V času zvonjenja obudimo 
molitev »Angel Gospodov« v družinah, 
kot je to že stoletna tradicija in izvira prav 
iz časov, ko je v naših krajih razsajala kuga. 
Prav tako vsak ponedeljek z zvonjenjem 
ob 20.00 slovenski duhovniki vabimo 
vernike k molitvi škofov, ki poteka na 

Radiu Ognjišče. V tem času prižgemo 
sveče na oknih v znamenje solidarnosti z 
vsemi žrtvami epidemije. 
 
 

 POSVETITEV JEZUSOVEMU IN 
 MARIJINEMU SRCU 
 

 

V ponedeljek, 30. 3. bo od 21. do 22. ure 
na radiu Ognjišče predsednik Slovenske 
škofovske konference, ljubljanski nadškof 
in metropolit Stanislav Zore opravil 
obnovitev posvetitve Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu vseh in vsakogar v 
našem narodu in državi. Če moremo se 
na posvetitev pripravljamo že kakšen dan 
prej z molitvijo, npr.: zmolimo desetko 
rožnega venca, preberemo dnevni 
evangelij (hozana.si), zmolimo litanije 
Jezusovega Srca oz. Marijine litanije. 
 
 

 KLIC V STISKI IN POMOČ 
 

 

Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski, 
se čutite osamljeni, prestrašeni, nemirni 
ter potrebujete pogovor: 
Škofijska Karitas Celje vam nudi pomoč 
preko telefona 051 658 299 vsak dan 
med 8.00-13.00 ter 16.00-18.00.  
 
 

 RADIJSKI MISIJON 
 

 

Na povabilo slovenskih škofov vabljeni, da 
v okviru priprave na velikonočne praznike 
spremljate radijski misijon po Radiu 
Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 
4. aprila 2020. To je zelo dobrodošel 
pripomoček za duhovno življenje, posebej 
zdaj, ko je stik z domačo župnijo okrnjen. 
 
 

 NOVI TERMINI SVETIH MAŠ IN 
 ODPRTJA STARE CERKVE 
 

 

Od 30. marca dalje so večerne svete 
maše ob 19. uri, stara cerkev pa je za 
zasebno molitev posameznikov ob 
delavnikih odprta od 18. do 19.30 
ure. Ob nedeljah še vedno od 9. do 
12. ure. 


