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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor pa pride skozi vrata,
je pastir ovac.
Njemu vratar odpre in
ovce poslušajo njegov glas
in svoje ovce kliče po imenu
in jih vodi iz staje.
Ko vse svoje spusti ven, hodi
pred njimi in ovce gredo za
njim, ker poznajo njegov glas.
Za tujcem pa ne bodo šle,
ampak bodo bežale pred njim,
ker ne poznajo glasu tujcev.«
(Jn 10,2-5)

Na četrto velikonočno nedeljo se
spomnimo na duhovne poklice.
Jezus je pastir. Pozna svoje ovce, zanje
se žrtvuje in jih vodi k virom življenja,
ki so zlasti sedmeri zakramenti.
Pri tem delu pomagajo Jezusu
duhovniki, redovniki, redovnice,
katehisti, katehistinje in drugi,
ki jih je on sam poklical.
Bodimo veseli,
da pripadamo Jezusovi čredi.
Zlasti mladi pa
naj bodo danes pozorni,
če jih morda Gospod
kliče med svoje sodelavce.

V neki župniji so v tednu pred nedeljo
duhovnih poklicev otrokom višjih
razredov verouka dali nalogo, naj
napišejo, zakaj imamo duhovnike.
Odgovorov je bilo več kot sto. Skoraj
v vseh pa se je ponavljala misel: duhovniki so zato, da molijo, da imajo
mašo in učijo verouk. Včasih tudi
obiskujejo bolnike.
Precej odgovorov je pri tem naredilo
vtis – pa čeprav ni bilo naravnost
povedano – da so duhovniki neke
vrste priganjači. Če jih ne bi bilo, ne
bi bilo treba hoditi v cerkev, ne k
verouku, ne k spovedi, doma ne bi
bilo potrebno moliti in Bog bi v cerkvi ostal sam.

Na enem od lističev pa je pisalo: Duhovniki niso in so potrebni. Niso, ker
nekateri ljudje brez njih brez težav
živijo; so, ker nas učijo evangelij. –
Otrok, ki je to zapisal, ni prišel do
zaključka, da tisti, ki zanemarja evangelij, zanemarja sebe. Lepo pa je to
povedal neki nadarjeni srednješolec,
ki je svojemu katehetu priznal: Jaz
postajam kot računalnik, naredite
iz mene človeka.
Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, da se žene za ocenami, da
stlači v možgane čim več znanja in da
s tem morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse to duhovnik ni potreben.
Tudi ne zato, da streže svojemu telesu, nazadnje postane svetu odveč
in ga odložijo nekje na pokopališču.
Da pa nekdo postane človek, bitje
srca in duha, ki ljubi in zasluži biti
ljubljen, ki spoznava vrednote in se
zanje odloča, ki ceni mir, srečo in
veselje ter vse to deli z drugimi – za
to je potreben nekdo, ki za te reči
oznanja in zanje priča.
Duhovnik nam pomaga, da moremo
razvijati v sebi najgloblje težnje, posebej še naravnanost v neskončnost
in v večnost. Duhovnik je po svojem
poklicu pričevalec večno živega Kristusa, je oznanjevalec novega neba
in nove zemlje, je znanilec velikonočnega veselja.
In da bi sleherni duhovnik lahko bil
tak, je potrebno, da zanj in to milost
tudi molimo. Vsi smo povabljeni, da
si od dobrega Boga izprosimo takšnih
duhovnikov. Naj jih blagoslavlja in
jim vliva moči, da takšni (p)ostanejo.
Po njihovem zgledu naj bomo tovrstni oznanjevalci tudi mi vsi.

MARIJA - MAJ

Mati, ti si ostala zvesta
Sveta Marija,
Gospodova mati, ti si
ostala zvesta, ko so učenci pobegnili.
Kakor si verovala,
ko ti je angel oznanil nekaj neverjetnega
– da boš postala mati Najvišjega –
tako si verovala tudi v uri njegovega
najglobljega ponižanja.
Tako si postala v uri križa, v uri
najtemnejše noči v zgodovini, mati
vernikov, mati Cerkve.
Prosimo te: uči nas verovati in nam
pomagaj, da bo naša vera postala
pogum služenja in delovanje
dejavne in sočutne ljubezni.
Amen.
Youcat – Molitvenik za mlade

V Mariji gleda Cerkev uresničevanje
svojega upanja in vanjo vsak vernik
postavlja svoje upanje. Marija je moja
Mati, je naša Mati! Njeno srce je srce
najboljše matere, ki uslišuje prošnje
svojih otrok, ki še hodimo po tej solzni
dolini. Nismo nemočni reveži, temveč
Božji in Marijini otroci. Če hočemo torej biti kristjani in živeti kakor Kristus,
glejmo na Marijo, ki je pot h Kristusu.
Maj nas vabi, da se družimo ob Mariji.
Ponesimo njen zgled preko našega
življenja med ljudi. Naj ne pričamo le
v mesecu maju, temveč vselej, da je
ona naša mati, naša priprošnjica,
zgled in vzor. Naj nam izprosi milosti,
da bomo kot dejavni udje Cerkve uresničevali svoje poslanstvo v svetu.
J. Kužnik, Kraljica družine
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NEDELJA

* 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA

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

PONEDELJEK

* Florjan (Cvetko), mučenec * Ladislav Poljski, red.

POLZELA 19.00 … za + starše OCVIRK, brata in sestre
5.5..

TOREK

* Gotard, menih, škof * Angel, redovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Draga ZAPUŠKA
6.5..

SREDA

* Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov

POLZELA 19.00 … za zdravje
7.5..

ČETRTEK

* Gizela, opatinja * Flavija Domitila, mučenka

POLZELA 19.00 … za + Antona MELANŠKA
8.5..

PETEK

* Bonifacij IV., papež * obl. posvetitve ljubljanske stolnice

POLZELA 19.00 … v čast Srcu Jezusovemu
9.5..

SOBOTA

* Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova, r.u.

POLZELA 19.00 … za + Alojzija TAVČARJA
… za + Marijo DUŠIČ
10.5..

NEDELJA

* 5. VELIKONOČNA * Job, svetopisemski mož

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … po namenu
POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Ukrepi veljajo od ponedeljka, 4. maja,
do preklica!
Sveta maša
a) Udeležba je dovoljena samo
zdravim osebam, ki nimajo simptomov
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo
povišane
telesne
temperature.
Starejšim, kroničnim bolnikom in
drugim zdravstveno ogroženim osebam
priporočamo, da še naprej svete maše
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu,
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega
stanja najvarneje.

b) V cerkvi mora vsak vernik nositi
svojo zaščitno masko oz. temu
primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
c) Pri vhodu v cerkev si mora vernik
razkužiti roke z ustreznim razkužilnim
sredstvom, ki ga zagotovi župnija.
d) Verniki morajo v cerkvi in v klopeh
ohranjati
medsebojno
varnostno
razdaljo vsaj 1,5 metra. V cerkvi so za
to označena mesta. To ne velja za
osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
e) Tudi bogoslužni sodelavci ves čas
ohranjajo varnostno razdaljo, razen pri
nujnih opravilih med sveto mašo.

f) Blagoslovljene vode ob vhodu ni,
kropljenje bo vključeno v mašni obred.
g) Dovoljeno je ljudsko petje, pevski
zbor med sveto mašo ni dovoljen. Na
koru so lahko organist in solist ali
družina, ki živi v istem gospodinjstvu.
h) Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto
obhajilo samo na roko brez izjeme.
Preden se obhajajo, si verniki s prosto
roko odmaknejo masko, takoj po
zaužitju svete hostije pa si masko zopet
namestijo. Med verniki v vrsti mora biti
vsaj 1,5 metra razdalje. Delivec obhajila
mora imeti pri obhajanju masko.
j) Ko verniki prihajajo v cerkev in
odhajajo iz nje, naj upoštevajo
medsebojno razdaljo 1,5 metra.
k) Pobiranja darov ne bo med sveto
mašo, ampak boste lahko darovali ob
vhodu v cerkev, pred ali po sveti maši.
l) Škofje ordinariji s tem odlokom do
preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost
nedeljske svete maše izpolnijo tako, da
se udeležijo svete maše enkrat v
tednu na kateri koli dan.
Sveta spoved
v spovednicah ni dovoljena, zato bo
spoved potekala po dogovoru s
spovednikom. Pri tem spovedanec in
spovednik nosita zaščitno masko in
ohranjata
razdaljo
1,5
metra.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je
izrecno prepovedano. Redna oblika
spovedovanja je osebna spoved.
Sveti krst, poroka
sta dovoljena ob navzočnosti najožjih
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med
seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter
nosijo zaščitne maske.
Bolniško maziljenje
je dovoljeno ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogreb
je dovoljen ob upoštevanju navodil
državnih ustanov. Pogrebni obred se
opravi
v
navzočnosti
najožjih
sorodnikov. Pogrebna sveta maša je
lahko darovana ob upoštevanju določil
»Sveta maša«. Med pogrebom je treba
upoštevati medsebojno razdaljo 1,5
metra.
Verouk in druga srečanja
Do preklica ne bo verouka in drugih
oblik izobraževanja ter župnijskih
srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS itd.).
Šmarnice za otroke
letos niso v cerkvi, ampak potekajo po
spletu in jih otroci skupaj z družino
opravljajo doma.
Župnijska pisarna
bo odprta le po predhodnem dogovoru
za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti
po telefonu ali spletu. V pisarni je lahko
samo en obiskovalec, ki mora nositi
zaščitno masko ter si mora ob vstopu
razkužiti roke. Za naročilo svetih maš
pokličite po telefonu, uporabite e-pošto
ali v poštni nabiralnik na župnišču
oddate kuverto.
VEROUK

 Vsi veroučenci do 7.6. oddajo
naloge v škatle v cerkvi, ki jih bodo
pripravile katehistinje.
 Kdor še ni oddal spričevala, naj ga
priloži nalogam.
 Podelitev spričeval za letos bo ob
začetku naslednjega veroučnega leta.
 Birma in prvo sveto obhajilo bosta
jeseni. Datumi naknadno. Duhovni
vikend za birmance v maju odpade.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Ločica ob Savinji.

