
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

»Tisti čas je Jezus povedal  
svojim učencem tole priliko:  
»Neki človek se je odpravljal 
na potovanje in je sklical 
svoje služabnike ter jim  
izróčil svoje premoženje.  
Enemu je dal pet talentov,  
drugemu dva in tretjemu 
enega, vsakemu po njegovi 
zmožnosti, in odpotoval.  
Ta, ki je prejel pet talentov, 
je šel takoj z njimi trgovat  
in je pridóbil pet drugih.  
Prav tako je tisti, ki je prejel 
dva, pridóbil dva druga.  
Oni pa, ki je prejel enega,  
je šel, skôpal jamo in skril  
denar svojega gospodarja.  

 

  (Mt 25,14-18) 

 

Prosimo Gospoda, naj nam pomaga, 
da bomo v iskreni molitvi skupaj z 

njim odkrivali svoje talente in jih 
uporabljali tako, kot on želi.  

Naj nas razsvetljuje, kje 
 in kako naj mu služimo  

ter tako prispevamo  
po svojih močeh,  
da bo svet lepši. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Večkrat se sliši očitek, da se kristjani 
gremo z Bogom neko trgovino: jaz 
dam tebi molitev, mašo, romanje, 
žrtvice – ti mi daš srečo, zdravje, 
uspeh pri izpitu … Nedvomno je ta 
očitek včasih upravičen, saj se do 
Boga pogosto tako obnašamo. Ven-
dar pa ne drži načelno, saj Kristus 
ni nikoli učil, da bo Bog Oče stregel 
našim muham. Marsikaj, kar bi od 
Boga radi dosegli, je za nas kot Božje 
otroke prej škodljivo kot koristno, 
zato je razumljivo, da nam Bog tega 
ne more dati. 
 

V določenem pomenu pa je življenje 
z Bogom vendarle neke vrste trgovi-
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na, kakor nam govori jezus v zgodbi 
današnjega evangelija. Trgovini se 
pravi življenje, trgovsko blago pa so 
darovi, ki smo jih prejeli od Boga, od 
katerega prihaja vsak dober dar. Ti 
darovi so številni in se nam vsak dan 
množijo: življenje samo, ki smo ga 
prejeli po posredovanju staršev, 
vzgoja, ki so nam jo nudili starši, 
učitelji, duhovnik in drugi vzgojitel-
ji, dar družinskega okolja, značaj, 
nadarjenost – lahko bi naštevali v 
nedogled. To so darovi, ki se z našim 
sodelovanjem lahko množijo, po naši 
nemarnosti pa lahko tudi izgubljajo 
vrednost. Z darovi je treba »trgovati«. 
Če tega ne delamo, bo tudi nas zadel 
očitek, ki ga je bil deležen tretji slu-
žabnik z enim talentom. Namesto 
da bi se ravnal po zgledu svojih so-
delavcev, je prejeti zaklad zakopal. 
Mislil je, kako zvit in pameten je: 
»Zdaj sem brez skrbi, nič ne morem 
izgubiti!« Pa je izgubil vse! 
 

Tretjemu služabniku smo kristjani 
podobni, če se v svojem verskem 
življenju oklepamo samo obredov, 
starih navad in izročil, tistega, kar 
je bilo »v naših mladih letih«, ne 
prizadevamo pa si, da bi evangeljsko 
oznanilo tako zaživeli, da bi postalo 
kvas našega življenja v današnjem 
svetu in razmerah. Svet se spreminja 
z neverjetno naglico. Vrti se tako, 
da se vedno bolj oddaljuje od Boga. 
Zaradi tega se oddaljuje tudi od člo-
veka, saj je njegovo dostojanstvo 
utemeljeno na resnici, da je sleherni 
od nas Božji otrok.  
 

Po: F. Cerar 

 

 

 VRLA ŽENA 
 

 

Vrlo ženo, kdo jo najde! 
Njena vrednost je daleč 
nad biseri. Srce njenega 

moža zaupa vanjo, povračila ne pogre-
ša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega 
vse dni svojega življenja. Skrbi za volno 
in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje 
roke izteguje k preslici, njene dlani 
prijemajo vretěno. Svojo dlan odpira 
potrebnemu, svojo roko podaja ubo-
gemu. 

prim. Prg 31 
 

Sveto pismo z velikim 
občudovanjem govori o močni 
ženski, ki namenja izredno 
bogastvo svojih značilno ženskih 
sposobnosti v dobro družine in 
skupnosti. 
Le kdo ne občuduje takih žensk? 
Težko si zamišljamo, kako bi 
potekalo življenje večine družin, če 
ne bi bilo žensk, ki znajo najti čas in 
energijo za vse: za delo zunaj doma, 
za dom, otroke in moža, za šolo 
svojih otrok, za župnijo. 
In so vedno pripravljene  
podariti nasmeh. 
In vedno pripravljene ostati v senci 
ter prepustiti moškim zadovoljstvo, 
da so prepričani in da  razlagajo: 
»Zasluga je samo moja. Če ne bi jaz 
vlekel voza naprej ... In to naj vam bo 
jasno, v moji hiši hlače nosim jaz!« 
Mnogo prej kakor modri Kitajec, je 
Sveto pismo oznanjalo, da je moški 
drevo, ženska pa korenine. Drevo je 
veliko, če so korenine močne. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 

  
 
 

  
  
 

 15. 11. NEDELJA * 33. MED LETOM – DAN UBOGIH *  Albert Veliki, šk. 
 
 

 

     10.00 
 

… za + Mirka FAJDIGA (obl.), Terezijo FAJDIGA 
… za + Marijo VASLE (obl.) 
… za + Staneta PODBREGARJA 
 

 

16. 11.  PONEDELJEK  * Marjeta Škotska, kr. * Gertruda (Jedrt, Jerica) 
       

19.00 
 

… za + Marijo BOŽIČ (8. dan) 
 

17. 11.  TOREK  *  Elizabeta Ogrska, redovnica * Evfemija in Tekla, muč. 
 

 

19.00 
 
 

… za + Vero KUNSTEK (obl.) 
 

 

18. 11. SREDA  *  Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla * Filipina D. 
 

 

19.00 
 

… za + Antona MELANŠKA 
 

19. 11. ČETRTEK  *  Matilda, redovnica, mistikinja * Neža Asiška, dev. 

 
 

                       19.00 
 

… za + Marjana MEŠIČA 
 

 

20. 11. PETEK  *  Edmund, kralj * Gelazij I., papež * Marija F. V., red. 

 
 

19.00 
  

… za + Marijo (obl.), Franca in Silvota OŽIR 
 

 

21. 11. SOBOTA  *  Darovanje Device Marije * Maver Poreški, šk., muč. 

 

 

19.00 
  

… za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK 
 

22. 11. NEDELJA * KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA *  Cecilija, dev., muč. 

 

 

     10.00 
 

… za + Janeza MAROLTA 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJA 
… za + Ido TAVČER 
 

 

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov) 
 

Sv. maše z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio 
obliki na internetu: https://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3    
ali v video verziji prav tako ob označenih urah na internetni povezavi: 
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live. 
 
 
 

 
 
 

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 

 

 

Polzela, Trg sv. Marjete 1 
m.: 12301070, d.: 8860107 

TRR Župnija: SI56051008015089603 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
stacio. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. župnika souprav.: 041 634 392  

 
 

tel. predsednika ŽPS:  041 381 472 
tel. župn. zakristana:  041 259 317 
e. pošta: zupnija.polzela@rkc.si 
 
 

 

sv. krst: dogovor (žup. soupravitelj) 
sv. zakon: dogovor (žup. soupravitelj) 
pogrebi: dogovor (župn. soupravitelj) 
sv. spoved: dogovor (žup. soupravitelj) 

   

 
 

   



  

 

 UKREPI V ČASU EPIDEMIJE 
 

 

Z razglasitvijo pandemije je ukinjeno 
javno maševanje in slovesno podel-
jevanje zakramentov, sploh kakršno 
koli druženje vernikov. Verouk se 
do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
 

Zaradi ukrepov do nadaljnjega 
cerkev za molitev in obhajilo ni 
odprta, tudi ob nedeljah ne. 
 

Ker se torej verniki ne morejo fizično 
udeleževati sv. maš, naj le-te spremljajo 
po medijih, naj prejemajo duhovno 
obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju 
Božje besede in dobrim delom. 
 

V času, ko ne moremo k sveti maši, 
lahko molimo tole staro molitev: 
  

Stopi, ljubi angel varuh 
v cerkvi ti na prostor moj. 
Bodi tam pri sveti maši, 
v duhu združen bom s teboj. 
Pri darovanju ti položi 
na pateno še moj dar: 
moje križe, moje delo 
večnemu ponudi v dar. 
Pri povzdigovanju moli 
v sveti hostiji Boga: 
prosi, naj še mene skrije 
v rano svojega Srca. 
Dušam v vicah, mojim dragim 
nesi sveto Rešnjo Kri, 
grešnike, umirajoče 
z njo pokropi, greh izmij. 
Ko se mašnik bo obhajal, 
tudi meni angel moj, 
sveto Hostijo prinesi, 
moli Jezusa z menoj. 
Prosi, da ves svet deležen 
svete maše bo sadov, 
meni pa na dom prinesi 
svete maše blagoslov. 
 

 

 TEDEN KARITAS 
 

 

Nedelja, 22. november: začetek tedna 
Karitas. Samoiniciativa! Iznajdljivost! 
 

 
 

19. NOVEMBER: GOD SV. MATILDE 
 

 

Svetnica je bila mistična duša, ki je 
čutila navzočnost Jezusa kot Ženina. 
Pogosto ji je govoril in ta razodetja so 
zapisana v delu z naslovom Knjiga 
posebnih milosti. Njena življenjska 
pot malce spominja na sv. Terezijo 
Deteta Jezusa: že v rosni mladosti je 
zahrepenela po samostanskem živ-
ljenju. Zelo zgodaj je dejansko postala 
redovnica. Matilda se je rodila leta 
1241 v plemiški rodbini Hackeborn 
na Saškem, večji del življenja pa je 
prebila v samostanu cistercijank v 
Helfti, zato jo pogosto imenujejo tudi 
Matilda iz Helfte. V tem samostanu je 
postala učiteljica, nato pa voditeljica 
samostanske šole. Svoji sestri opatinji 
je pomagala pri vodenju samostana. 
Imela je čudovit glas, zato je bila prva 
pevka in voditeljica petja. Zaradi 
njenega poduhovljenega petja so ji 
vsi pravili »Kristusov slavček«. Vsem 
se je priljubila s svojo ponižnostjo in 
preprostostjo. Izžarevala je radost in 
veselje. Sestre, pa tudi svetni ljudje, 
so se ji zaupali in so se zatekali k njej 
po nasvet v raznih zadevah. Morala 
pa je prestati hudo duševno in telesno 
trpljenje. Kadar ni čutila osrečujoče 
Božje bližine, se je bojevala z veliko 
žalostjo in pobitostjo. Pogosto so jo 
mučile težke bolezni, ki so bile zanjo 
trajno mučeništvo. Zadnjih osem let 
svojega življenja je prebila v glavnem 
v bolniški postelji, kjer pa jo je mučila 
zavest, da ni za  nobeno rabo. Umrla 
je 19. novembra 1298 v Helfti. 


