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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Slišali ste, da je bilo rečeno:
»Ljubi svojega bližnjega in
sovraži svojega sovražnika.«
Jaz pa vam pravim:
Ljubíte svoje sovražnike
in molíte za tiste, ki vas
preganjajo, da boste otroci
svojega Očeta, ki je v nebesih.
On namreč daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi in
dobrimi, ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim.
Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo
vas, kakšno plačilo vas čaka?
Mar tega ne delajo tudi cestninarji?
In če pozdravljate le svoje brate,
kaj delate posebnega?
Mar tega ne delajo tudi pogani?
Bodite torej popolni, kakor je
popoln vaš nebeški Oče.«
(Mt 5,43-48)

Popolnost ni v glavi, ampak v srcu.
Popolnosti nisi dosegel, če misliš,
da ti ni treba nič več dodati,
dosegel si jo tedaj,
ko ni treba nič več črtati.
Josip Šimec

Pogosto vidimo ali tudi v svojem
lastnem okolju doživljamo, kako
otroci in mladi v domači družini ali
med sosedi ravnajo v duhu naročila,
ki nam ga daje Jezus v današnjem
evangeliju – da ne vračajo krivice s
krivico, hudobije s hudobijo. »Nehajte že vendar s tem!« pravijo otroci
in mladi, ki so zaradi svojega še neomreženega srca Božje orodje za
graditev miru. »Ja kam pa pridem,
če bi vsaki barabi, ki mi v življenju
nagaja, vedno znova odpuščal?« bi
se vprašal marsikdo po »treznem«

premisleku. »Ali ne bom s tem hudobnežem dajal potuhe?« Slovenski
pregovor pravi: »Kdor hudim odpušča, dobrim škodi.« Jezus ne misli
tako in to je tudi utemeljil s svojim
zgledom odpuščanja na križu.

LJUBITE ...

Ljubite ... da boste postali
sinovi svojega Očeta, ki
je v nebesih. On namreč
daje svojemu soncu, da
vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter
»Jezus ne brani državi, da se upira s
pošilja dež pravičnim in krivičnim.
kaznimi hudim, zločinskim nagonom
Mt 5,45
hudobnih ljudi,« piše p. Albin Škrinjar. »Tudi ne brani posamezniku, da Bogu težko odpustimo, da ni kakor mi.
se zavaruje zoper človeško hudobijo Če bi mi bili Bog, bi bili podli ljudje
in išče zadoščenja za krivico pred vedno v temi in na polja tistih, ki jih
sodiščem. Vsekakor pa hoče Jezus imamo mi za krivične, ne bi padla niti
gasiti v nas plamene maščevalnih kaplja dežja.
želja, ki nas spodjedajo, nam nič ne
koristijo, nasprotnike pa še bolj Potresi bi porušili samo hiše nasilnepodžigajo k hudobiji. Miroljubnost žev. Požari bi uničili samo domove
izprijenih. Samo ljudi, ki preklinjajo,
blaži prepir.
bi doletele prometne nesreče.
Pred leti umrli indijski jezuit Anthony
Taki, ki jih imamo za dobre in poštene,
de Mello je napisal več knjig, v katerih
pa tudi tisti, ki vsaj hodijo v cerkev,
skuša verske resnice približati bralne bi potrebovali bolnišnic, medtem
cem v duhovitih anekdotah. Eni je
ko bi se ateisti prebijali iz ene težave
dal naslov Popravite svete knjige. V
v drugo.
njej pove, da so v Združenih narodih
nekoč predlagali, da bi ponovno pre- Toda če bi bil Bog takšen kot mi, ne
gledali svete knjige vseh verstev na bi bilo več dobrih in slabih ljudi, ker
svetu. Vse, kar bi v njih spodbujalo bi bili vsi jetniki strahu. Nad življenjem
k nestrpnosti, krutosti ali fanatizmu, vseh ljudi, brez razlike, bi viselo
bi morali izbrisati. Vse, kar bi kakor- moreče vprašanje: »Če to, kar delam,
koli nasprotovalo človekovemu dos- ni dobro, kdove kakšna nesreča me
bo doletela.«
tojanstvu in sreči, bi morali izpustiti.
Ko so odkrili, da je to predlagal sam Zahvaljujem se ti, Gospod,
Jezus Kristus, so časnikarji planili v da nisi kakor mi.
njegovo stanovanje, da bi poizvedeli Ker nam puščaš svobodo,
kaj več. Njegovo pojasnilo je bilo da izbiramo dobro in zlo.
preprosto in kratko: »Svete knjige, Ker daješ hudobnim možnost,
enako kot sobota, so zaradi človeka,« da spremenijo življenje.
je spregovoril. »Ni človek zaradi Ker nalagaš dobrim, da vsak dan
znova izberejo pot dobrega.
knjig.«
Po: S. Čuk

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
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NEDELJA

* 7. MED LETOM * Polikarp, škof, mučenec

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske farane
POLZELA 10.30 … za + Janeza MAROLTA
… za + Marijo (obl.) in Ivana ter Štefko HLAČAR
24.2..

PONEDELJEK

* Matija, apostol * Konstancij, redovnik

POLZELA 17.00 … za + Jožeta AVŽNERJA (obl.)
in starše ROJŠEK, AVŽNER
… za + Silvo in Konrada TURNŠEK
25.2..

TOREK

* Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh

POLZELA 17.00 … za + Martino NABRŽNIK (obl.) in za zdravje
… za + Marjana MEŠIČA (obl.)
26.2..

SREDA
POLZELA
POLZELA
ŠENEK
POLZELA

27.2..

++ PEPELNICA * Aleksander, (Branko), škof
7.00 … križev pot
7.30 … za nove duhovniške poklice pepeljenje
10.00 … po namenu oskrbovancev in njihovih svojcev
17.00 … za zdravje pepeljenje

ČETRTEK

* Gabrijel ŽMB, red. * Bazilij in Prokopij, redovnika

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Majo MOŽINA (obl.) in vse pokojne MOŽINOVE
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice
28.2..

PETEK

29.2..

SOBOTA

+ Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež * Osvald, škof
POLZELA 16.30 … križev pot
POLZELA 17.00 … za + Ivana KUDRA (obl.)
… za + Jožeta ZBIČAJNIKA ter Antona in Marijo CIZEJ
… za + Radota TROBINA in vse sorodnike
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
* Antonija Firenska, vdova * Danijel B. * prestopni dan

POLZELA 17.00 … za + starše KORUN in brate
… za + Avguština in Leopoldino PLASKAN (obl.)
1.3..

1

NEDELJA

* 1. POSTNA * Albin (Zorko), škof * Evdozija, muč.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske farane
POLZELA 10.30 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Marijo in Jožeta ROJNIK
… za + Terezijo VASLE (30. dan)

Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo,
pokažeš se kot plemenit človek, kaj veš, na koga vse boš vplival!
Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši.
(Miha Žužek)

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

V sredo, 26. februarja, bomo pričeli
štiridesetdnevni postni čas. Ob 7. uri
bo pobožnost križevega pota in nato
maša s pepelenjem. Ob 17. uri pa še
ena maša in pepeljenje na Polzeli. Ob
10. uri bo maša tudi v Šeneku.

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
bo zvesto hodil za teboj, zaradi
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebV postnem času bodo pobožnosti nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
križevega pota ob sredah ob 7. uri in
evangeliju in odkrivati znamenja časa.
ob petkih pol ure pred večerno mašo
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
(v februarju ob 16.30, v marcu ob
IZBIRA ČLANOV ŽPS 2020-2025
17.30 in v aprilu ob 18.30).
To nedeljo, 23. februarja, ob 16. uri, bo v
Domu sv. Jožefa v Celju (Kardinalova
dvorana),
uprizoritev
spevoigre
KOVAČEV ŠTUDENT, v izvedbi vokalnih
skupin Fantje z Jožefovega hriba in
Jožefinke, ter veseloigre TRAJNO
OZDRAVLJENA, v izvedbi mladih župnije
Celje – sv. Jožef. Vstop prost, prostovoljni
prispevki dobrodošli.
»Z ROKO V ROKI«

Dan izbire - nedelja, 22. marca. Iz
priročnika za izbiro članov ŽPS: »Člani
ŽPS so župnikovi najožji pastoralni
sodelavci, zato od njih upravičeno
pričakujemo, da bodo po sprejemu
povabila k sodelovanju v ŽPS res
dejavno sodelovali v življenju župnije.
Ob spremembah, s katerimi se nekatere
naše župnije že soočajo, preostale pa se
bodo v bližnji prihodnosti, in ki od
župnika zahtevajo še več dela, je
velikodušna pomoč članov ŽPS na
najrazličnejših področjih dela v župniji
izjemnega pomena.« Molitev:

Dekanijska Karitas Petrovče vabi v
ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 uri, na
24. tradicionalni dobrodelni koncert
Dobri Bog, pred nami je za našo
»Z roko v roki«, ki bo v Domu II.
župnijo pomemben dogodek, dan, ko
Slovenskega tabora v Žalcu.
bomo izbirali člane župnijskega
Nastopili bodo: KLAPA SKALA, EROSI,
pastoralnega
sveta. Pomagaj nam, da
POLKAHOLIKI, SOULUTION, ANS.
bomo
v
svojih
bratih in sestrah po
VIHAR, OKROGLI MUZIKANTI, ADI
SMOLAR, CINCA MARINCA, PRAVI navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji
FANTJE, SLOVENSKI PJEBI, MAJDA IN
MARJAN PETAN TER ANS. DOLINŠEK. opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z
odprtim srcem in odgovornostjo.
Vstopnice se dobijo v zakristiji ali v
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi
župnišču (še 5 jih je na voljo), na TIC-u
ostali župljani pri tem odgovornem
Žalec in eno uro pred koncertom.
delu, vsak po svojih močeh,
SKRB ZA CERKEV
pomagali s svojimi darovi, in bomo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: tako skupaj skrbeli za bogato življenje
Založe.
naše župnije.

