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BESEDA ŽIVEGA BOGA
A ne prosim samo zanje,
ampak tudi za tiste,
ki bodo po njihovi besedi
verovali vame,
da bodo vsi êno,
kakor ti, Oče, v meni
in jaz v tebi,
da bodo tudi oni
v nama êno,
da bo svet veroval,
da si me poslal ti.
(Jn 17, 20-21)

VVSSII EENNO
O
77.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Marija je hodila po poti preizkušenj,
skozi temne doline nerazumevanja
Božjih poti in načrtov, tudi Božje
odmaknjenosti, toda hodila je v
neomajni veri in trdnem zaupanju v
Boga in v izpolnitev
njegovih načrtov.
Bila je romarica
na poti vere! Med
sencami je iskala
pravi Jezusov
obraz. Naj nam
odpira oči za
poglobljeno vero.
J. Kužnik

Odlomek današnjega evangelija je
vzet iz Jezusovega govora pri zadnji
večerji. Ko je končal z naročili apostolom, je njegova molitev pohitela
k tistim, ki bodo verovali njihovemu
oznanjevanju. Vsi naj bi bili eno.
Jezus se ni slepil, ko je gledal v bodočnost svoje Cerkve. Vedel je, da
ji ne bo lahko ostati eno v toliki različnosti ljudi, narodovo in časov.
Vedel je, da ji bo težko biti in ostati
Cerkev Judov, Grkov in barbarov. Da
ji bo težko biti in ostati Cerkev Rima
in Carigrada; Cerkev romanskih, germanskih, slovanskih in drugih narodovo; Cerkev Evrope, Azije, Afrike in

Amerike; Cerkev Vzhoda in Zahoda,
Cerkev bogatega Severa in revnega
Juga … Vedel je, da ji bo težko biti
sodobna.
Zato je molil, da bi bili vsi eno. Da bi
ohranili enotnost po vzoru edinosti,
ki je med njim in Očetom. Oče se
razlikuje od Sina in Sin se razlikuje
od Očeta, pa sta vendarle eno. Eno
v ljubezni, ki se vso večnost pretaka
med njima.
Po tem vzoru poteka naše prizadevanje za edinost v dveh smereh.
Ena gre proti sredini. Pospešuje
enakost, enotnost, sporazumevanje,
sodelovanje, složnost, skupnost in
vse, kar je temu podobno. Lepo je
priti v cerkev, kjer vsi hkrati vstajajo,
sedajo in poklekajo, skupaj pojejo
in molijo, se enako križajo, enako
obhajajo in sploh vse delajo enako.
Druga smer gre v širino. Sprejeti in
razumeti hoče tudi tistega, ki drugače
misli, moli, drži roke, se drugače
križa in pristopa k obhajilu. Bog je
sicer eden, toda v njem je različnost
treh oseb in k njemu se da priti na
sto in tisoč načinov. Ali je na mestu
pohujšanje nad tistim, ki si te načine
izbirajo in želijo hoditi k Bogu po
drugačni poti od naše?
Jezus je molil, da bi bili vsi eno, ni
pa molil, da bi bili vsi enaki.
Po: F. Cerarju

Prava ljubezen se ne
spominja žalitev.
(Antony de Mello)

NEDELJA
SREDSTREV
DRUŽBENEGA
OBVEŠČANJA

… Tiskana beseda je
velikokrat vnela uničujoče požare in
razbesnela divje revolucije. Koliko
osebnih, družinskih, narodnih in vsečloveških tragedij je povzročila. Papir
vse prenese in svinčeni znaki na njem
so od daleč videti prav nedolžni. V
sebi pa tolikokrat skrivajo v zadnje
globine srca prodirajoči strup.
Menim, da smo v boju zoper slaba
medijska poročanja vse premalo odločni. Katoličani bi morali glasneje
in stvarneje protestirati proti temu.
Iz načelnega prepričanja bi morali v
besedi in dejanju jasno in nepreklicno
izraziti svoj ne. Zlo, ki ga seje slabo
medijsko obveščanje, se razrašča med
nami zaradi našega popuščanja, zato
smo soodgovorni za njegov razcvet.
Prav je, da si o stvari ne le mimogrede
in povrhoma, temveč iskreno in temeljito izprašamo vest, kolikor je ta
v našem razkristjanjenem okolju še
ostala odločujoči kompas naših sodb
in dejanj.
NEBEŠKA BLAŽENOST

Nebesa bodo pokazala, kje je prava
vrednost. Nepismen človek je lahko
več vreden kot slavljen učenjak …
V nebeški blaženosti se bo nehala
diskriminacija ali razlikovanje,
ki je velika sramota sedanje tako
hvalisave kulture.
(Taras Kermauner)
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NEDELJA

7. VELIKONOČNA * Leopold Mandič, r. * Pankracij, m.

12. 5. 2013

7.00 …
9.00 …
10.30 …
…

za
za
za
za

žive in rajne farane
+ Silva OŽIR (obl.) in Franca
+ Marijo SATLER in Ano KUHAR (obl.)
+ Vincenca (obl.) in Angelo ZAGORIČNIK
ter ostale ZAGORIČNIKOVE
* maš.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.
13. 5. 2013

TOREK
14. 5. 2013

SREDA
15. 5. 2013

ČETRTEK
16. 5. 2013

PETEK
17. 5. 2013

SOBOTA
18. 5. 2013

NEDELJA
19. 5. 2013

Fatimska Mati božja * Servacij, mučenec

* ŠMARNICE

07.00 … za + Terezijo JURENEC (30. dan)
19.00 … za + Antona LEŠNIK in Martino
Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka

* ŠMARNICE

7.00 … za + Marijo NÔVAK
19.00 … za + Janeza BLAGOTINŠEK
Zofija (Sonja), mučenka * Izidor, kmet

* ŠMARNICE

7.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE
19.00 … za + Miro, Antonijo in Konrada GRADIČ
Janez Nepomuk, duh., m. * Andrej Bobola

* ŠMARNICE

7.00 … za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBIN
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Kristino, Miha in Franca GRADIČ
Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik

* ŠMARNICE

7.00 … za + Ivanko ČEDE
19.00 … za + Vesno SIVEC (obl.) in starše MLINARJEVE
… za + Marijo TERGLAV (obl.), 2 Petra in
vse ŠPRONGOVE
* maš.: Janez B., Jože K.
Janez I., pp., muč. * Feliks Splitski, muč.

* ŠMARNICE

7.00 … za + Lovrenca OGRIS (obl.) in Marijano
19.00 … za + Julijano TERGLAV in Zaliko STRNIŠA
… za + Karla KOLENC
* maš.: Janez B., Jože K.
BINKOŠTI * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duh.
7.00 …
9.00 …
…
10.30 …

za žive in rajne farane
za + Marto BOMBEK (obl.) in starše KLAVŽAR
za + Ivana VAŠL (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.
(GORA OLJKA) za + Anico KOŠEC

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 12. maja,
bodo mašo ob 10.30
pripravili učenci 1.
in 2. razreda. K njej
so lepo vabljeni starši z otroki, ki so bili
krščeni od maja 2012 do maja 2013.
To nedeljo, 12. maja bo krščen Mark R.
V četrtek, 16. maja po šmarnicah bo
srečanje zakonske skupine.
V petek, 17. maja odhajajo osmošolci
na duhovne vaje k sestram HMP Bled.
V petek, 17. maja ob 19. uri se bo v
Domu sv. Jožefa Celje pričel tečaj priprave na zakon (1. del). Nadaljevanje
v soboto ob 8.30.
V nedeljo, 19. maja od 6.45 do 10.00
bo spovedovanje za starše in botre
letošnjih prvoobhajancev.
V nedeljo, 19. maja ob 10.30 bo sv.
maša na Gori Oljki. V župnijski cerkvi
ob tej uri maše ne bo.
V nedeljo, 19. maja bo krščena Sara L.
V nedeljo, 19. maja ob 15.
uri bo v Marijini cerkvi v
Celju srečanje molivcev
MZDP celjske škofije.
Najprej bo molitvena ura
za nove duhovne poklice, ob
16. uri pa bo maša za duhovne poklice,
ki jo bo daroval celjski škof Stanislav.
Otroci, tretješolci in večji, ki bi radi
postali ministranti, prijavite se v zakristiji za uvrstitev med pripravnike!

KULTURA

V nedeljo, 19. maja ob 16.
uri bo v cerkvi na Gori Oljki
srečanje zborov občine Polzela.
Za obnovo gorooljskih zvonov je v
minulem tednu darovalo 13 oseb.
Skupaj se je zbralo 735 € Hvala!
PRVO SV. OBHAJILO 2013

