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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Tisti dan boste spoznali,
da sem jaz v Očetu
in vi v meni in jaz v vas.
Kdor ima moje zapovedi
in se jih drži, ta me ljubi;
kdor pa me ljubi,
tega bo ljubil moj Oče,
in tudi jaz ga bom ljubil
in se mu razodél.«
(Jn 14,20-21)

Vsemogočni Bog, z veliko vnemo
praznujemo te dneve veselja
v čast vstalemu Kristusu.
Dogodki, ki se jih spominjamo,
naj odsevajo iz našega
vsakdanjega življenja,
da bodo vsi spoznali veselje nas,
velikonočnih kristjanov.
Po našem Gospodu
Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu
Svetega Duha
živi in kraljuje
vekomaj.
Amen.

Jezus v današnjem evangeliju kar
dvakrat poudarja: »Če me ljubite,
boste spolnjevali moje zapovedi«
in »Kdor ima moje zapovedi in jih
spolnjuje, me ljubi«. Po domače bi
rekli: ljubezen do Boga je potrebno
pokazati z dejanji. Tudi starši se ne
zadovoljijo s tem, da jim otroci z besedami ponavljajo: »Rad te imam.«
Če ne upoštevajo njihovih želja in
ukazov, njihova ljubezen nima nobene življenjske vrednosti. Preskusni
kamen naše ljubezni do Boga, kar je

dejansko naša vera, je uresničevanje
Jezusove največje zapovedi. V njej
je povzet dekalog ali deset Božjih
zapovedi, ki urejajo človekov odnos
do Boga, Stvarnika in Očeta, in do
soljudi, ki so zaradi skupnega Očeta
naši pravi bratje in sestre. V obe smeri
ima ta »največja zapoved« enako težo.
Pobožen ljudomrznež je od Boga bolj
oddaljen kot pa tisti, ki zna ustvarjati
prisrčne medčloveške odnose, čeprav
Boga z jezikom ne priznava.

veselje in upanje, žalost in tesnoba
Kristusovih učencev.«

Pomembno se je odpreti delovanju
Svetega Duha, kot so se novokrščenci
iz Samarije, ki smo jih lahko srečali
v današnjem prvem berilu. Jezus obljublja apostolom in vsem svojim
učencem Duha resnice. To je tista
oživljajoča moč, ki v nas, če mu ne
postavljamo ovir, rodi sadove krščanskega življenja, življenja po Božjih
zapovedih. Apostol Pavel v svojem
pismu Galačanom našteva za življenje
silno dragocene »sadove Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje«. Roditi te
sadove pomeni »imeti Jezusove zapovedi in jih spolnjevati«. Ali z drugimi besedami – ljubiti Boga.

Cerkev živi sredi tega
sveta, zato se mora
zanj zanimati. Ne more mimo dejstva, da
je na svetu na stotine milijonov turistov, ki vsak dan prehajajo iz kraja
v kraj. Prav zaradi tega je današnja
nedelja – nedelja turizma. Za nas je
namreč pomembno dvoje: da hodimo
po svetu kot kristjani in da turiste
sprejemamo kot kristjani. Preživimo
v Svetem Duhu svoj prosti čas in pomagajmo ga tako preživeti tudi drugim.

Prošnja, s katero se obračamo k Bogu
pri božični maši, velja za vse dni kristjanovega življenja: »Vsemogočni Bog,
tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. Naj odseva v naših
delih, kar se po veri sveti v naši duši.«
Po: S. Čuk, Misli srca

............

Po: Molimo s Cerkvijo

V današnji družbi, ki se nenehno razvija in ki jo zasipavajo z mikavnimi
ponudbami načina življenja, vera, ki
Naše krščanstvo se mora 'učlovečiti'. sebe ne zna utemeljiti, ne služi človeTo zahtevo je po pozornem branju ku, ki jo ima, in ni uporabna za evanevangelija spoznala in v odlokih gelizacijo.
Drugega vatikanskega cerkvenega Starši, župniki, kateheti, pridigarji,
zbora izrazila Cerkev na pragu tret- veroučitelji, ki se pogosto omejujejo
jega krščanskega tisočletja. Pastoral- na govorjenje, si morajo pridobiti spona konstitucija o Cerkvi v sedanjem sobnost pogovarjanja. Oznanjevanje
svetu se namreč začenja z razglasom: in spoznavanje evangelija si zaslužita
»Veselje in upanje, žalost in tesnoba mnogo več kakor vedno isti neučinkodanašnjih ljudi, posebno ubogih in viti »bla bla bla«.
vseh kakorkoli trpečih, je hrkati tudi
Po: T. Lasconi
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NEDELJA
POLZELA
POLZELA
POLZELA

18.5..

* 6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Jošt, pušč.

7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Marijo TERGLAV, dva Petra in
Pavlo PUNGARTNIK ter vse ŠPRONGOVE
10.30 … za + Alojza SATLER, Ano KUHAR
in Marijo SATLER (obl.)

PONEDELJEK

* Janez I., papež, mučenec * Feliks Splitski

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA
ter starše CAJHEN in ŽELEZNIK
… za + Sonjo ŠTOK (8. dan)
19.5..

TOREK

* Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik

POLZELA 19.00 … za + Marjana MEŠIČA
20.5..

SREDA

* Bernardin Sienski, redovnik * Hilarij, Škof

POLZELA 19.00 … po namenu
21.5..

ČETRTEK

* GOSPODOV VNEBOHOD * Krištof Magellanes

POLZELA 19.00 … po namenu
22.5..

PETEK

* Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica * Emil (Milan), m.

POLZELA 19.00 … za + Marijo VASLE
23.5..

SOBOTA

* Servul (Socerb) Tržaški, mučenec * Evtihij, opat

POLZELA 19.00 … za + Janeza MAROLTA
… za + Franca ŠTORA
24.5..

NEDELJA

* 7. VELIKONOČNA * Marija, Pomočnica kristjanov

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Terezijo VASLE
POLZELA 10.30 … za + Silvo in Izidorja HRIBERNIK

Duhovniki so se spraševali, kaj se bo zgodilo, ko se bodo cerkve ponovno
odprle. In se je zgodilo. Po informacijah, ki jih imamo, se je v nedeljo v
župnijske cerkve v Sloveniji vrnilo med 10 in 50% vernikov. Pri nas obisk
ocenjujemo na približno 20% glede na običajni nedeljski obisk.
VSAKO NEDELJO STE PRI MAŠAH DOBRODOŠLI VSI VERNIKI, PROSTORA
V CERKVI JE DOVOLJ, KLJUB MEDSEBOJNI RAZDALJI. ČE BI PROSTORA
ZMANJKALO, BOMO PRIPRAVILI SEDEŽE PRED CERKVIJO, seveda ob
upoštevanju ukrepov (razkuževanje, medosebna razdalja, maske).

DOBRODOŠLI
V DOMAČI CERKVI
PO SKORAJ DVEH MESECIH!

PROŠNJI DNEVI

Od ponedeljka do srede so — kot
vsako leto — prošnji dnevi, zato
Najstarejši zapisi o življenju bomo pri svetih mašah molili za
kristjanov pričujejo, da je bil eden rodovitnost in blagoslov pri letošnjih
njihovih
glavnih
razpoznavnih pridelkih.
znakov zbiranje pri evharistiji vsako
nedeljo zjutraj. To je naš krščanski VNEBOHOD
DNK, to je naša izpoved vere, brez V četrtek je praznik Jezusovega
tega izgubimo svojo identiteto. V vnebohoda, 40. dan po veliki noči.
nedeljo zjutraj je Jezus kot prvi in Jezus odhaja, da nam pripravi
edini premagal smrt in vsako nedeljo prostor pri sebi v nebesih. Oziramo
zjutraj kristjan z obiskom maše
se tja, kamor smo namenjeni in tega
razglaša resnico, da je z Jezusom tudi
on nesmrten. Ali obstaja še kaj več od ne smemo izgubiti izpred oči.
tega? Zato spet srčno vabljeni k Vabljeni k praznični sveti maši.
nedeljskemu praznovanju našega DEVETDNEVNICA
večnega življenja.
V ČAST SV. DUHU
Med Jezusovim vnebohodom in
Vsi skupaj smo naprošeni, da se
binkoštnim praznikom vsako leto
držimo navodil za obvarovanje
pred okužbo z novim korona obhajamo devetdnevnico v čast
Svetemu Duhu. Obhajali jo bomo pri
virusom.
svetih mašah, h katerim ste lepo
vabljeni.
Devetdnevnico
lahko
opravljate tudi doma z molitvijo k
Svetemu Duhu.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Ločica ob Savinji.

