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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In obrnivši se k ženi
je Simonu rekel:
»Vidiš to ženo?
Prišel sem v tvojo hišo:
vode za noge mi nisi dal,
ta pa mi je s solzami
močila noge in
brisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi; ta pa,
odkar je prišla, ni nehala
poljubljati mojih nog.
Z oljem mi nisi
mazilil glave, ta pa mi je
z dišečim oljem
mazilila noge.
Zato ti povem:
Njeni mnogi grehi
so odpuščeni,
ker je mnogo ljubila;
komur pa se malo odpusti,
malo ljubi.«
(Lk 7, 44-47)
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Grešna žena se je
zavedla svojih
grehov in objokana
pokleknila k
Jezusovim nogam.
Naj nam bo vzgled
in vzpodbuda!

*

http://zupnija-polzela.rkc.si
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Kdor se je v svojem življenju spreobrnil, ta tudi drugače ravna z grešniki.
Svoje krivde ne bo prenašal na druge
in jih zlorabljal kakor grešnega kozla.
Še več, z grešniki bo ravnal ravno
tako ljubeče, kakor je to delal Jezus.
Jezusova naravnanost h grešnikom
temelji na zaupanju, da so prav oni
odprti za veselo sporočilo o usmiljeni
Božji ljubezni. Luka prikazuje Jezusa
kot tistega, ki se obrača h grešnikom
in z njimi jé in pije. Pripoveduje čudovito zgodbo, mojstrsko delo svojega
umetniškega uprizarjanja, zgodbo o
srečanju Jezusa z grešnico. Jezus sedi

– kakor je bilo v helenističnih krogih
običajno – v hiši nekega farizeja za
mizo. Tedaj se zgodi presenečenje.
Neka grešnica, ki je bila v mestu poznana, pride noter in stopi od zadaj k
Jezusu. Njegove noge moči s solzami,
jih briše s svojimi lasmi in jih mazili
z dragocenim oljem. Medtem ko je
spadalo maziljenje glave h takratnim
obredom sprejemanja, je maziljenje
nog nekaj nezaslišanega. Je erotični
prizor. Kajti noge moškega je smela
maziliti le njegova žena ali hčerka. In
razpustitev las deluje za judovsko
občutje posebej erotično. Žena poljublja celo Jezusove noge. Medtem
ko so farizeji nad to ženo ogorčeni,
razlaga Jezus ženino ravnanje pozitivno. Vidi njene solze, njeno stisko,
njeno hrepenenje po resnični ljubezni.
Jezus prevzame pobudo in postreže
farizejem, ki so se v mislih dvigovali
nad Jezusa, s priliko, ki je bila vzeta
iz sveta antičnih kreditnih poslov.
Potem pa Jezus javno graja ravnanje
farizeja in brani delovanje žene. V
ženinem ravnanju vidi izraz ljubezni.
Njena ljubezen je znamenje tega, da
ji je bilo mnogo odpuščeno. Jezus
ženi odpušča javno pred vsemi gosti.
Luka pušča bralca zavestno v negotovosti, ali Jezus sedaj odpušča ženi
zato, ker mu je skazala toliko ljubezni, ali pa Jezus odpuščanje, ki je bilo
osnova njene ljubezni, samo potrdi.
Odpuščanje in ljubezen sta drug v
drugem. Ne splača se prepirati, kaj
je bilo prej, odpuščanje ali ljubezen.
Ljubezen in odpuščanje sta medsebojno prepletena.
Po: A. Grünu

SVETOST - GREŠNOST

Italijanski vrhunski slikarski umetnik
Giotto je v svoji umetniški intuiciji
veličino trenutka srečanja med ženo
in Jezusom izrazil tako, da je ženo,
ki poljublja, Jezusu noge, narisal s
svetniškim sijem. In to ženo, ki se je
verjetno iz obupa približala Učeniku,
saj je sicer veljala za očitno grešnico.
Bila je menda pocestnica in Judje
so jo prezirali. Giotto pa jo nariše z
avreolo. S tem je želel izraziti, da je
med njo in Jezusom prišlo do resnično najglobljega odnosa. Ona mu
je naredila to, kar je pač najbolje
znala: mazilila mu je noge, jokala in
jih brisala z lasmi. To je vse prisotne
osupnilo, saj se noben pravoverni
Jud ne bi pustil javno dotikati taki
očitni grešnici. A ona je čutila, da jo
Jezus sprejema drugače kot drugi
moški iz njenega življenja. Ne kot telo,
ne kot predmet poželenja, ampak kot
osebo, kot bitje, vredno ljubezni in
potrebno odpuščanja.
Po: M. Turnšku

Zjutraj, ko se prebudim,
bom našel čudovito darilo:
sebe obnovljenega …
(A. Pronzato)
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NEDELJA

11. MED LETOM * Beno iz Meissna, škof

16. 6. 2013

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Alojza LIKEB (obl.)
… za + Andreja ŽGANK


ps 3

* maš.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.
17. 6. 2013

TOREK
18. 6. 2013

Rajner, samotar * Terezija, redovnica
7.00 … za + Marijo in Rezko KOLŠEK
… za + Alojza LUKNER (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.
Gregor Janez Barbarigo, škof * Elizabeta iz Schönaua
19.00 … za + Branka (1. obl.), Franca, Gelco KLANČNIK
… za + Anico KOŠEC
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Nazarij, prvi koprski škof * Romuald, red. ustan.

19. 6. 2013

7.00 … za + BANKOTOVE in VREČARJEVE

ČETRTEK
20. 6. 2013

PETEK
21. 6. 2013

SOBOTA
22. 6. 2013

NEDELJA
23. 6. 2013

Adalbert, škof * Florentina, devica, opatinja
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … v dober namen
Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof
19.00 … za + Alojza ČATER in sorodnike
Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca
18.00 …
…
19.00 …
…

za
za
za
za

srečo in blagoslov v zakonu (poročna)
+ stare starše SATLER, HOFMAN
+ Alojza in Ano BELAJ
+ Franca GRACL
* maš.: Janez B., Jože K.

12. MED LETOM * Jožef Cafasso, redovnik

ps 4

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Martina, Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČ
… za + Franca BRUS (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.

Bog si želi vere, ne pa smrti;
žejen je vdanosti, ne krvi;
pomiri ga dober namen, ne pa uničenje daru.
(sv. Peter Krizolog)

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Sergej Satler, Založe in nevesta
Barbara Hofman, Založe.
To nedeljo, 16. junija prehajamo na
počitniški razpored svetih maš, kar
pomeni, da bosta ob nedeljah bogoslužni opravili le dve: ob 7. in 10. uri.
16. junija se prične devetdnevnica
pred dnevom državnosti, ki se naj kaže predvsem v spokornosti, saj moto
vabi k molitvi in postu za domovino.
Posebej bo poudarjen pomen solidarnosti. V središču naj bo misel sv.
Ambroža, da dobrine pripadajo vsem.
V naši cerkvi bomo vsak dan izrekli
posebne prošnje in skupaj molili v
ta namen.
V soboto, 22. junija bo tradicionalno
srečanje ministrantov dekanije Žalec.
Začetek ob 10. uri na igrišču OŠ Griže.
Vse ministrante vabim, da se srečanja
udeležijo. Odhod izpred naše cerkve
bo ob 9.30. Za organizacijo prevoza
je potrebna prijava v župnišču ali v
zakristiji.
V soboto, 22. junija bo krščena Tiana
M., Polzela.
V nedeljo, 23. junija bo pri maši ob
10. uri gostoval MePZ iz župnije sv.
Jožef Delavec, Rače.
V nedeljo, 23. junija bosta krščena
Taja B., Breg pri Polzeli in Val J., Celje.
Letošnji oratorij za otroke od 1. do 7.
raz. se bo pričel 16. julija in zaključil
na god sv. Marjete, 20. julija. Prosimo
za čimprejšnje prijave! V župnišču.

ROMANJE

Dom sv. Jožefa Celje in
Slomškova romarska
pot vabita na romarski
pohod od Sloma do Bizeljskega.
Petek, 21. junija: Slom – Tinsko;
sobota, 22. junija: Tinsko – Pilštajn;
nedelja, 23. junija: Pilštajn – Bizelsko.
Začetek vsak dan ob 8. uri na izhodiščni točki pohoda. Na cilju sv. maša.
Udeležite se lahko celotne poti ali pa
le posameznih etap.
V organizaciji občine Slov. Konjice
in soorganizaciji občin Šentjur in
Vojnik bo v torek, 25. junija Slomškov
pohod ob dnevu državnosti v Žičko
Kartuzijo. Začetki poti: Ponikva pri
Slomškovi domačiji ob 7.00, Sveta
Uršula ob 10.00, Nova Cerkev 7.30,
Frankolovo ob 9.00, Brdce ob 11.00.
Sklepna prireditev bo v Žički Kartuziji ob 12.30.
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.
OBNOVITVENA DELA

Za obnovo gorooljskih zvonov je v
minulem tednu darovalo 14 oseb.
Skupaj so prispevali 831 €. Hvala!
Naslov Oratorija 2013:
BOG JE Z NAMI

