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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je sédel z njima za mizo,
je vzel kruh, ga blagoslôvil,
razlomil in jima ga dal.
Tedaj so se jima odprle oči
in sta ga spoznala.
On pa je izginil izpred njiju.
In rekla sta drug drugemu:
»Ali ni najino srce
gorelo v nama,
ko nama je po poti govóril
in razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta vstala
in se vrnila v Jeruzalem
ter našla zbrane enajstére
in tiste, ki so bili z njimi.
(Jn 24,30-33)

Kolikokrat, Gospod, sem tudi jaz na
poti v Emavs s potrtim srcem,
ko v meni ni več ne sanj ne iluzij?
V takih trenutkih, Gospod, se mi
približaj in hodi z menoj.
V takih trenutkih, Gospod,
upočasni svoj čvrsti
korak vstalega
in ga uravnaj z
mojo utrujenostjo.
Po: T. Lasconi

Razmišljanja učencev o dogajanju z
Jezusom lahko razumemo tudi kot
podobo svoje notranje resničnosti.
Te besede bi iz naših ust morda zvenele tako: »Upali smo, da bo naše
življenje uspelo, da bomo močni v
besedah in dejanjih, da bomo doživeli
uspeh, da bomo nekaj dosegli … Toda
vsi načrti so padli v vodo: nismo uspeli, vse v nas se podira, vse je brezupno, vse skupaj nima več nobenega
smisla …«
Jezus nam ne očita, ker tako razmišljamo. Pomaga nam le, da bi svoje
življenje dojeli v luči Božje besede.
Ključ njegovega novega pogleda se

glasi: »Mar ni bilo potrebno, da je
Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« (Lk 24,26). Prevedeno v našo
situacijo bi se ta misel glasila takole:
»Mar ni bilo potrebno, da se je z menoj to zgodilo, da bo zame to dobro?
Mar ni bilo potrebno, da vse to prestaneš, da se osvobodiš iluzij, ki si
si jih ustvaril o svojem življenju, in
da se razviješ v podobo, ki si jo je
Bog ustvaril o tebi?«
Če si vedno znova ponavljamo to
evangeljsko misel in jo projeciramo
v svoje življenje ter z njo pogledam
na svoja razočaranja, ranjenosti v
otroštvu, v šoli, na nesporazume in
frustracije pri delu – preneham s tarnanjem. Na svoje življenje pogledam
z novimi očmi: vse se je moralo tako
zgoditi, vse je bilo dobro. Vse je služilo temu, da sem se razvil v osebnost,
kakršno si je zamislil Bog. Po vseh
izkušnjah v življenju me je Bog oblikoval in me zgradil takšnega, kakršnega si me je v začetku zamislil.
Zame je ta Jezusova misel postala
ključna, pomaga mi, da se spravim s
svojim življenje. Ta misel nam
pomaga, da na življenje pogledamo
z novimi očmi. In nenadoma odkrijemo smisel sredi nesmisla, upanje
sredi razočaranja, zaupanje sredi
obupa.
Naj bo tudi nam v pomoč to vprašanje, ki ga Jezus danes postavlja
svojim učencem. Vprašaj se ob vsem,
kar doživljaš, ali je tvoj zorni kot
edina možnost.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

POPOTNIKI V EMAVS

Gospod Jezus, spomni se
tiste hiše v Emavsu
in tistega kosa poti,
ki vodi do vasi,
potem ko zaviješ s široke ceste.
Spomni se tistih dveh učencev,
ki si se jima tam nekega
večera približal,
spomni se njunih pobitih src,
spomni se svojih besed,
ki so ju razvnele,
spomni se ognja v kaminu,
okoli katerega ste posedli
in od katerega sta vstala
spremenjena,
tako da sta še tisto uro vstala
in odšla neustrašeno pričevat
o tvoji Ljubezni …
Ozri se na nas.
Glej, mi vsi smo popotniki v Emavs,
vsi smo ljudje, ki nas navdaja
žalost v mraku večera,
ko je ugasnilo upanje.
Kakor učencema na poti v Emavs
tudi nam često strah stiska srce.
Približaj se nam na naši poti
in tudi nam s svojo besedo
razvnemi srca.
Vstopi z nami
in sedi k našemu ognjišču,
da bomo, prevzeti
od zmagoslavnega veselja,
tudi mi hitro vstali
in šli vsem ljudem
oznanjat radost
in bomo za vedno ostali v tvoji
Ljubezni.
Abbe Pierre
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NEDELJA

* 3. VELIKONOČNA * Marija, Mati dobrega sveta

POLZELA 9.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.00 … za + Martina SKOKA
27.4..

PONEDELJEK

* Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, samotarka

POLZELA 19.00 … za + Franca in Vido CVENK
28.4..

TOREK

* Peter Chanel, duh., muč. * Ludvik Montfortski, red. ust.

POLZELA 19.00 … za + Marijo ULAGA (obl.)
… za + Vlada MENIHA (obl.)
29.4..

SREDA

* Katarina Sienska, devica, cer. uč., sozavetnica Evrope

POLZELA 19.00 … za živo vero
30.4..

ČETRTEK

* Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik

POLZELA 19.00 … v dober namen
1.5..
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PETEK

* Jožef Delavec – praznik dela * Oriencij (Iztok), škof

POLZELA 19.00 … za vodstvo Svetega Duha

SOBOTA

* Atanazij, škof, cerkveni učitelj * Boris Mihael, kralj

POLZELA 19.00 … za enotnost v Cerkvi in trdnost vere

NEDELJA

* 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA

POLZELA 9.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.00 … za + Julijano TERGLAV (obl.) in Jožefa ŠTORMAN

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov)

Živeti z Bogom v miru. Če se soseda spreta in ne soglašata, ko se pobotata in si
podata roke, tedaj rečeta vesela svojim prijateljem: »Hvala Bogu, zopet sva eno.« To
pomeni: spravila sva se. Adamov greh je povzročil prvo sovraštvo med Bogom in
ljudmi. Jezus je sovraštvo izbrisal s svojo krvjo. Zato so bile prve Jezusove besede po
njegovem vstajenju: »Mir z vami!«, to je, vi ste z Bogom zopet eno. Ko smo pri svetem
krstu postali čisti, oprani Božji otroci, tedaj je tudi duhovnik rekel: »Pojdi v miru in
Gospod naj bo s teboj!« Toda kako dolgo je trajal ta sladki Božji mir? Do prvega
težkega greha. Grešili smo in Božji mir je bil prelomljen, mir vesti izgubljen, nobene
harmonije. Naše življenje je bilo le vreščanje krokarjev. Hiteli smo k zakramentu
svete pokore, prosili Boga za odpuščanje. Bog, usmiljeni Oče, nam je dal poljub miru
in Božji namestnik je ponovno rekel: »Tvoji grehi so ti odpuščeni, pojdi v miru in ne
greši več.« In kako lahko nam je bilo pri srcu, kako sladko v naši duši, kako mirno v
vesti ob misli: Mi smo eno z našim ljubim Bogom.
O, blaženi sladki mir z našim ljubim Bogom, ki nam ga svet ne more dati.
bl. Anton Martin Slomšek

»SE VIDIMO V RAJU! MOLITE
ROŽNI VENEC!«

PSMM 2020 SLOVENIJA

MAJ: Molimo, da bi diakoni
z zvestim služenjem Besedi
Preden se je poslovil s tega sveta, je in ubogim bili poživljajoče znamenje za
dvignil
roke
proti
nebu
z celotno Cerkev.
navdušenjem, kot bi dosegel zadetek
pri nogometu. To je bila gesta NAROČANJE SVETIH MAŠ
poguma in spodbude drugim. Stavek, V kolikor želite tudi v tem času naročati
ki ga je pogosto ponavljal, se je glasil: svete maše, lahko to storite po
“Človek ima dve roki zato, da eno telefonskem dogovoru (številke v glavi
uporablja za delo, z drugo pa šteje oznanil), napišete sporočilo po
jagode rožnega venca.”
elektronski pošti zupnija.polzela@rkc.si
Okužen s koronavirusno boleznijo ali v poštni nabiralnik na župnišču
covid-19 je duhovnik Cirillo Longo oddate kuverto.
svoje zadnje ure zemeljskega
življenja preživel v bolnišnici, kjer je ŽIVLJENJE IMA ZOPET SMISEL
spodbujal zdravstveno osebje, ki je
Kristus je vstal.
skrbelo zanj.
Umrl je 19. marca, na god sv. Jožefa, Resnično je vstal.
Veseli se,
dan zatem, ko je dopolnil 95 let.
Njegovo sporočilo bo za vedno ostalo kajti življenje ima ponovno smisel.
v srcih tistih, ki so ga poznali. Svoje Če hočeš biti kristjan,
zadnje dni je bil on tisti, ki je tolažil se ne vedi kot trdovraten sebičnež,
druge. Ekipi v bolnišnici je dejal: “Ne ki bi vseobsegajočo Božjo ljubezen
bojte se, kajti vsi smo v Božjih rad imel samo zase:
rokah.” Da se mu dnevi iztekajo, je »Moj Bog, moj Odrešenik,
bilo jasno 12. marca. Naslednjih moja duša …«
osem dni je bilo napolnjenih z Predvsem pa ne bodi hinavec,
molitvijo in trpljenjem, tako fizičnim ki vse nekristjane gleda kot črne ovce,
kot psihičnim. V noči na 17. marec je in ima vse, ki ne hodijo v cerkev,
Cirillo v kratkem telefonskem za brezbožne in preklete.
pogovoru s svojim znancem dejal: Ne bodi hinavski,
“Se vidimo v raju … Molite rožni ampak odkrit in zvest
venec … Prenesi moj objem vsem.” in v tebi naj raste Božje veselje.
V poslednjem pogovoru na dan Pa misli na to:
njegove smrti pa je vsem želel kdor želi priti sam v nebesa,
sporočiti: “Veliko molite. Prihajajo nikoli ne bo prišel tja.
težki časi. Molíte rožni venec.”.
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan
duhovnik, ki je umrl zaradi koronavirusa

vir: aleteia.si

