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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In pristopil je
ter se dotaknil nosil –
nosivci pa so obstali –
in je rekel:
»Mladenič, rečem ti:
Vstani!«
In mrtvi je sédel
in začel govoriti;
in dal ga je njegovi materi.
(Lk 7, 14-15)
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Odrešenje je delo Božje usmiljene
pravičnosti, odvisno pa je tudi od nas.
V kraljestvo večne blaženosti
nas bodo povedla
dela usmiljenja,
ki so naš nujni
zahvalni
odgovor na
usmiljenje
Boga
Očeta.
(Häring
Bernhard)
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Evangelist Luka, ki nam je prejšnjo
nedeljo govoril o bolezni, nam danes
pripoveduje o smrti. Ne o smrti starčka ali odraslega bolnika, temveč o
smrti mladeniča. Ne leži doma na
parah – že ga nesejo na pokopališče.
Nima bratov in sestra – je edinec.
Povrh vsega je njegova mati vdova.
Primer, do skrajnosti zaostren, evangelist pa nam ga slika v skopih obrisih
in skoraj neprizadeto. Vse se dogaja
pred mestnimi vrati, kjer Jezus sreča
pogreb. Vdova se mu zasmili, pa ji reče, naj ne joka. Potem ustavi sprevod,
se dotakne nosil in reče mladeniču,
naj vstane. Ta brez obotavljanja stopi

na noge in začne govoriti. Jezus ga
vrne materi. To je vse.
Evangelistu bi mogli reči: Dragi Luka,
kar si napisal, se lepo bere. Če ti verjamemo vse drugo, ni razloga, da ti
ne bi verjeli tudi tega dogodka. Vprašujemo pa se, komu je to v pomoč.
Koliko vdov je bilo v tistem času v
Palestini, ki so še naprej ostale vdove;
koliko mrličev, ki jih ni nihče obudil;
koliko pogrebov, ki jih ni nihče ustavil.
To tvoje pripovedovanje o mladeniču
iz Naina je nekaj tako izjemnega in
oddaljenega od naše vsakdanjosti,
da z njim ne vemo kaj početi.
Morda bi nam Luka odgovoril nekako
takole: Tega, kar ste mi pravkar povedali, sem se zavedal že takrat, ko
sem dogodek vrgel na papir. Takratnim vernikom sem bral v očeh isto
vprašanje. Če dodam, da je mladenič
kasneje ponovno umrl in bil pokopan
kot vsi drugi mrliči, postane pomembnost njegovega obujenja še manjša.
Dogodek pa ima drugačno sporočilo:
povedati hoče, da je Nekdo, ki vidi
solze vseh vdov in sliši vzdihe vseh
pogrebcev sveta. Ta Nekdo ni brez
srca. Vsi jokajoči se mu smilijo. Ta
Nekdo bo nekoč - on ve, kdaj - ustavil
vse pogrebe in vsem žalujočim rekel:
Ne jokajte! Z oblastjo, ki jo ima nad
smrtjo, se bo dotaknil vseh nosil in
vsem mrtvim zaklical: Vstanite!
Takrat se bo res reklo: Bog je obiskal
svoje ljudstvo.
Po: F. Cerarju

SOLZE IN VEČNI ZAKAJ?

Znanost o tem vse ve
in do podrobnosti natanko nam bo razložila natančne vzroke
našega trpljenja in
smrti. Toda kaj si naj
s temi odgovori začnemo?
»Pravkar sem mu še prinesla v posteljo
skodelico čaja,« je pripovedovala neka
žena, »bolje se je počutil. Ko pa sem se
kasneje vrnila, je bil mrtev. Le zakaj?
Saj je bil še tako mlad!« V nekem trenutku strašna ločitev. Brezmejna nemoč. Strah pred smrtjo je tako blizu
veselju nad življenjem. Smrt je večna
nadloga, ki se vmešava v vse užitke
življenja, nam jemlje vsako gotovost
in pogosto poseže tam, kjer zadihamo
svoje življenjsko veselje. Smrt nas
spremlja, biva v našem telesu, našem
domu – in nikoli se je ne moremo
rešiti. S smrtjo nihče ne more priti do
konca.
… Je pa On, ki ima oblast nad njo. Ve
kdaj, kje in tudi zakaj. A tudi on ima
čut za žalost. Zaupajmo mu jo. On je
tisti, ki tolaži. On je tisti, ki bo prišel
in obujal!
Po: P. Bosmansu
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Božje usmiljene
pravičnosti,
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tudi od nas ...
V kraljestvo večne
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usmiljenja, ki so naš nujni zahvalni
odgovor na usmiljenje Boga Očeta.
(Bernhard Häring)
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10. MED LETOM * Primož in Felicijan, mučenca
7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Staneta ŠTORMAN (obl.) in starše
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca
* maš.: Janez B., Jože K.

10.30 … v zahvalo za vse milosti v veroučnem letu

PONEDEL.
10. 6. 2013

TOREK
11. 6. 2013

Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe, duh. pis.
7.00 … za + Rudolfa VODOVNIK (1. obl.)
Barnaba, apostol * Janez Fakunski, redovnik
19.00 … za + Evo in Antona PREŠIČEK
… za + Marijo VREČKO (8. dan)
… za + Vinka KOMPAN
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

SREDA
12. 6. 2013

Eskil, mučenec * Adelajda, dev., redovnica
7.00 … za + Franca, Frančiško HOJNIK, Ivanko VAŠL
… za + Jožefo (obl.), Ivana in Ivanko ROJŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK
13. 6. 2013

Anton Padovanski, redovnik, cer. učitelj
18.30
19.00 …
…
…

adoracija pred Najsvetejšim
za + Marijo, Antona in Tomaža STRAŽAR
za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ
za + Antona LEŠNIK in Martino
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

PETEK

Valerij in Rufin, mučenca * Metodij I., Carigrajski, š.

14. 6. 2013

19.00 … za + Zdravka ORTL, starše ŠKET, ORTL

SOBOTA
15. 6. 2013

Vid, mučenec * Germana Cousin, devica
19.00 … za + Antona, Alojza in Ano KOLAR
… za + Ivanko PIREC (8. dan)
* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA
16. 6. 2013

11. MED LETOM * Beno iz Meissna, škof
7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Alojza LIKEB (obl.)
… za + Andreja ŽGANK
* maš.: Janez B., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 9. junija
bo maša ob 10.30
darovana v zahvalo
za veroučno leto.
Med mašo bo še
krst Jožeta B.,
Ločica ob Savinji in
sprejem novih ministrantov. Po
maši bodo otroci prejeli spričevala,
priznanja in pohvale.
To nedeljo, 9. junija ob 17. uri bo v
naši župnijski cerkvi dekanijsko srečanje cerkvenih otroških pevskih
zborov. S po tremi zapetimi pesmimi
bodo sodelovali: COPZ CEKINČKI,
Polzela; COPZ ZVONČKI, Šempeter;
Mladinska pevska skupina, Žalec;
COPZ LIOKORN, Žalec; COPZ MANA,
Griže; Mladinska pevska skupina,
Galicija. Poslušalci vabljeni!
V torek in sredo bo ž. pisarna zaprta.
V soboto, 15. junija bo tradicionalno
narodno romanje bolnikov, invalidov
in ostarelih na Brezje. Avtobusa bo
izpred naše župnijske cerkve odpeljal
ob 7.30. Prispevek za kosilo in delni
prevoz: 15 €. Prijave v župnišču na
Polzeli. Udeležencem obilo milosti!

ROMANJE

V četrtek, 4. julija bo začetek tridnevnega škofijskega romanja v Velehrad,
Prago, Olomouc in Brno (Češka) na
slavje ob 1150 letnici prihoda svetih
bratov Cirila in Metoda na Moravsko.
Cena 189 €. S prijavami ne odlašajte!
Poletna tedna za mlade od 15. do 29.
leta starosti v Taizeju bodo letos od 3.
do 12. avgusta in od 10. do 19. avgusta. Ta tedna v Franciji zaznamujejo
preprostost, prijateljstvo, veselje in
druženje z mladimi iz najrazličnejših
dežel sveta, pesem, molitev, tišina …
Natančnejše informacije in prijave
na www.društvo-skam.si.
KULTURA

V četrtek, 13. junija ob 19.45 bo v
opatijskem atriju sv. Danijela v Celju
koncert godalnega kvarteta Maxima.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki
bodo namenjeni obnovi stolnih orgel.

!

Ljubezen, ki jo meriš in tehtaš, ni
ljubezen, ampak reračunljivost.
Takšna ljubezen ne razveseljuje.
(Phil Bosmans)

V nedeljo, 16. junija prehajamo na
počitniški razpored svetih maš, kar
pomeni, da bosta ob nedeljah bogoslužni opravili le dve: ob 7. in 10. uri.
OBNOVITVENA DELA

Za obnovo gorooljskih zvonov je v
minulem tednu darovalo 27 oseb.
Skupaj so prispevali 1.205 €. Hvala!

»Ne zmeni se zanj: prosil te bo samo
za kozarec vode.«

