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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je hodil
ob Galilejskem morju,
je zagledal dva brata:
Simona, z imenom Peter,
in njegovega brata Andreja,
ko sta mrežo metala v morje;
bila sta namreč ribiča.
Reče jima:
»Hodíta za menoj in napravil
vaju bom za ribiča ljudi.«
In takoj sta mreže popustila in
šla za njim.
(Mt 4,18-20)

Bral sem veliko knjig, toda Sveto
pismo je bilo zame izredna knjiga.
Nisem bil samo bralec, ampak tudi
priča, na nekaterih mestih
celo obtoženec.
»Kaj praviš
k temu ti?
Kaj bi storil ti?
Kaj boš naredil,
ko prebereš to?«
sem se spraševal
ob branju.
Jacques Loew

»Gospod je moja luč in moja rešitev,«
smo ponavljali v spevu med berili
današnje nedelje in nanje bi lahko
danes naslovili naše razmišljanje.
Besede so vzete iz psalma, v katerega je starozavezni pesnik, najbrž
od Boga navdihnjeni kralj David,
položil vso svojo vero v Božje varstvo. Prva vrstica psalma se glasi:
»Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se bal?« Te besede se prav
lepo slišijo, vendar – to moramo
odkrito priznati – v življenju ne
kažemo močnega zaupanja v Boga.
Koliko strahov stiska naše srce?!
Treba je silno globoke trdne, živ-

ljenjske vere, da bomo iskreno rekli:
»Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se bal?« Svetniki so imeli
tako vero, tako zaupanje, ker so
skoraj otipljivo čutili Božjo bližino.
»Kdo nas bo ločil od ljubezni, s katero nas ljubi Kristus?« piše apostol
Pavel vernikom v Rim, ki se bojijo
preganjanja. »Mar stiska ali nadloga,
preganjanje ali lakota, nagota ali
nevarnost ali meč … V vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki
nas je vzljubil.«

VELIKODUŠNOST

Reče jima: »Hodíta za
menoj in napravil
vaju bom za ribiča
ljudi.« In takoj sta
mreže popustila in šla za njim.
(prim. Mt 4,19–20)

Ne zakopljite talentov! Stavite na
velike ideale, tiste ideale, ki razširijo
srce, na tiste ideale služenja, ki
storijo, da so vaši talenti rodovitni.
Življenje nam ni podarjeno zato, da
ga ljubosumno ohranjamo sami
Bog, luč našega življenja, je toplota, zase, temveč nam je podarjeno zato,
je ljubezen, je bližina. Bog je tam, da ga darujemo. Dragi mladi, imejte
velikodušno srce! Ne bojte se sanjati
kjer se bojujemo, kjer trpimo, kjer o velikih stvareh!
omahujemo, kjer naša srca krvavijo.
Bog je naš življenjski spremljevalec. Kako težko je v našem času sprejeti
Hodi z nami. Od nas je odvisno, ali dokončne odločitve! Mika nas začasno.
ga držimo za roko ali to roko izpus- Smo žrtve težnje, ki nas sili v začasnost,
timo. Biti moramo kakor otroci, ki v kakor da bi želeli ostati mladostniki. Je
kar malce očarljivo ostati mladostnik,
gneči hodijo s svojimi starši: če
in sicer za vse življenje. Ne bojmo se
izpustijo roko očeta ali matere, so
dokončnih obveznosti, obveznosti za
izgubljeni. Tako je tudi z nami. Če vse življenje! In tako bo življenje
je Bog resnično luč našega življenja, rodovitno! In to je svoboda: imeti
mora biti naše življenje osvetljeno, pogum sprejeti te odločitve z
prežarjeno s to lučjo.
velikodušnostjo.
Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni,
da imamo veliko srce, da imamo
veličino duha. Pomeni, da imamo
velike ideale, željo izvrševati velike
stvari, da odgovorimo na to, kar Bog
zahteva od nas: vestno izpolnjevati
vsakdanje dolžnosti, vsakdanja
»Pri luči je dobro živeti in umreti,« dejanja, obveznosti, srečanja z ljudmi.
pravi slovenski pregovor. Pri dobrih Pomeni delati majhne vsakdanje
ljudeh, napolnjenih z lučjo Božje stvari z velikim srcem, odprtim za
ljubezni.
Boga in za druge.
V našem življenju moramo izžarevati
Kristusa. Če se na nas ne vidi, da verujemo vanj, da skušamo živeti po
načelih evangelija, čemu naj bi se
potem še imenovali kristjani, Kristusovi učenci?

Po: S. Čuk

(papež Frančišek)

Papež Frančišek

26.1..

NEDELJA

* 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Timotej, Tit

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
27.1..

žive in rajne polzelske farane
+ Albina KUHARJA (obl.) in Izidorja
+ iz družine OCVIRK
+ Jožeta KANONIKA in za zdravje
+ Aleksandra KERSTEINA

PONEDELJEK

* Angela Merici, dev., ust. Uršulink * Teodorik, škof

POLZELA 17.00 … za + Terezijo URATNIK in vse TOMAŽEVE
… za + Marijo GROS (obl.)
… za + Marijo Irmo KOŠTOMAJ (8. dan)
28.1..

TOREK

* Tomaž Akvinski, duh., cerkveni učitelj * Janez Galski

POLZELA 17.00 … za + Magdo HERODEŽ in vse KUNTARJEVE
29.1..

SREDA

* Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament, r.u.

POLZELA 7.00 … za + Nado KOLARIČ
ŠENEK 10.00 … po namenu oskrbovancev in njihovih svojcev
30.1..

ČETRTEK

* Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, muč.

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Jožico in Ignaca ROMIH
… za + Martina SKOKA
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice
31.1..

PETEK

* Janez Bosko, duh., ust. salezijancev * Franc Ksaver Blanchi

POLZELA 17.00 … za + Franca ŠTAHLA
1.2..

SOBOTA

* Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica

POLZELA 11.00 … v zahvalo in za blagoslov (zlata poroka)
POLZELA 17.00 … za + Jožeta VIDICA (obl.) in družino JELEN
… za + Antona HELBLA (30. dan)
… za + Franca in Frančiško ŽOLNIR
… za + Iva SERDONERJA (obl.)
2.2..

NEDELJA

* JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA * Simon, Ana

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske farane
POLZELA 10.30 … za + Jožeta in Jožefo PESKO
ter Julijano in Antona UDRIH
… za + dva Petra in Pavlo PUNGARTNIK
ter vse ŠPRONGOVE

Čim bolj marljivo beremo Sveto pismo, tem bolj smo modri.
Nekaj podobnega se dogaja z nami kakor z zemljo,
ki je tem bolj rodovitna, čim bolj jo obdelujemo.
(sv. Izidor Sevijski)

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

V sredo, 29. januarja, ob 18. uri, bo v O Bog, večni pastir, skrbno in nepregraščini Novi Klošter duhovna obnova stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
za ženske.
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
Škofijska klasična gimnazija in bo zvesto hodil za teboj, zaradi
Jegličev dijaški dom v Šentvidu v svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
Ljubljani vabita osmošolce in skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebdevetošolce na INFORMATIVNA nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
DNEVA v petek, 14. februarja, ob 9. in evangeliju in odkrivati znamenja časa.
15. uri in v soboto 15. februarja, ob 9. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
uri. Vabljeni vsi, ki se odločate o
vpisu v srednjo šolo in bi si želeli
ogledati tudi življenje na katoliški
šoli in dijaškem domu.
V Domu sv. Jožef v Celju bo od srede,
12. februarja, do sobote, 15. februarja,
potekal
katehetski
simpozij
z
naslovom »Empatija, mladostnik in
nove poti evangelizacije.«
TEDNIK DRUŽINA

Sodelavci tednika Družina sporočajo:
V nedeljo, 2. februarja 2020 se bo
založba Družina že tradicionalno
zahvalila bralcem za zvestobo z
darilom, ki bo priloženo 5. številki
Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki
jih je za tednik Družina pripravil
župnik Marko Čižman, lahko prejmejo
tudi tisti, ki na Družino niso naročeni,
tako da izpolnijo naročilnico in
prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje
izvode Družine brezplačno.
,

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Založe.

Najpomembnejše,
kar nas čaka v življenju:
ljubiti, imeti rad drug drugega.
To opevajo vsi jeziki, in prav je tako.
To je začetek in konec
naše življenjske sreče.
Če v življenju
nisi sposoben uresničiti ljubezni,
je tvoje bivanje popoln neuspeh.
Resnično človeško ljubiti pomeni:
živeti za druge.
Drugi pa so najprej tvoji bližnji:
mož, žena, otroci,
oče, mati, bratje in sestre.
Če v družini ne živite več povezano,
odteka tvoje življenje
kot pesek med prsti.
Če pa so tvoje srce
in tvoje roke polne ljubezni,
se v tebi vedno znova
razrašča veselje.
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

