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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina.«
(Jn 3,17-19)

Vedno in povsod se ti zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.
Ti si z edinorojenim Sinom in Svetim
Duhom en Bog, en Gospod:
ne v eni sami osebi, ampak v treh
osebah ene Božje narave.
Kar po tvojem razodetju
verujemo o tvoji slavi,
prav to brez razlike
verujemo o tvojem Sinu,
prav to o Svetem Duhu.
Ko slavimo tebe,
pravega in večnega Boga,
molimo vsako osebo
iste Božje narave
in enakega veličastva.
Tebe, sveta Trojica,
hvalimo z angeli in nadangeli
ter vsemi nebeškimi zbori.

Ob Jezusovih besedah v današnjem
evangeliju »Bog je svet tako ljubil, da
je dal svojega edinorojenega Sina, da
bi se nihče ne pogubil, kdor veruje
vanj« je p. Lojze Bratina zapisal, da
nam te razodete besede »zvenijo
malodane pravljično, če pomislimo
na krvavo resničnost sveta. Pred
očmi imamo milijone ljudi brez doma
na zemlji: po jetnišnicah, sirotišnicah,
po vsakovrstnih klinikah, bolnišnicah
in taboriščih … Ni jim dano občutiti
najprijetnejše resničnosti doma in
domačije. Zavedamo se krute izkuš-

nje modernega človeka, ki je kljub
udobju toplega luksuznega stanovanja vendarle postal brezdomec in
tujec v noči nesmisla.« Svoje razmišljanje nadaljuje: »Sporočilo razodetja
je v tem, da smo vsi ljudje vključeni
v tok troedine Božje ljubezni, v prvotno Božjo ljubezen, v kateri vsakdo,
ne zaradi svojih kvalitet in zaslug,
ampak zaradi Božje izvolitve, najde
svoj dom.«
Skrivnost troedinega Boga, enega
Boga v treh osebah, za nas nikoli ne
bo doumljiva. In Bog od nas niti ne
pričakuje, da bi jo reševali kot kakšno zapleteno matematično nalogo.
Na izpitu življenja moramo pokazati
drugačno znanje o Bogu, tako, ki temelji na našem vedenju in ravnanju.
Vemo, da smo spravljeni v dobrih
rokah. Bog ni hladni ustvarjalec, ki
se za svoje »izdelke« ne zmeni. Ni se
umaknil v »kontrolni stolp« nebes,
od koder brezbrižno opazuje mrgolenje človeškega mravljišča. »Bog
ni daleč od nikogar izmed nas,« je
dejal poganskim Atencem apostol
Pavel, »zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo.« Obdani smo z Božjo
ljubeznijo, ki nas nosi in nas vzdržuje
pri življenju.
Bogu se najbolj približamo tedaj, ko
se v iskreni, dejavni ljubezni povežemo z ljudmi okrog sebe. Ta ljubezen
ima na tisoče obrazov.
Vsak dan začnimo z znamenjem križa
v imenu ljubezni, ki povezuje Očeta
in Sina in Svetega Duha. Priključeni
na ta Božji daljnovod bomo v vsakem
obrazu odkrili lepe poteze in storili
bomo vse, da bodo še lepše!
Po: S. Čuk, Misli srca

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Duhovnik pri spremenjenju
ponavlja za Jezusom besede:
»To je moje telo …, to je moja
kri … Kaj pomeni beseda 'to'?
Pomeni kruh in vino, ki ju je dala narava: zemlja, rudnine, voda, zrak, sonce,
dež, veter, rosa, vročinah, hlad. Pomeni
tudi delež, ki ga je dodal človek, ko je
oral, sejal, okopaval, obrezoval, škropil,
žel, trgal, mlel. Sodelovale so tudi tovarne, ki so izdelale orodje, škropivo,
stroje, posode … Jezus je s svojim telesom in krvjo po-vezal vso naravo in
celotnega človeka. Vse posvečuje in
vsemu daje svojo Božjo prisotnost.
»… ki se daje …«
Ljudje smo po naravi takšni, da neradi
dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Jezus
je drugačen. Daje in se daje. Postaja
med nami kruh in ga ponuja, naj ga vzamemo, razlomimo in jemo. Računsko
vzeto se Jezusu takšno dajanje ne izplača. Prav tako, kot se kruhu ne izplača,
da se daje v jed. Zmanjka ga in ni ga več.
V resnici pa se spremeni v drugačen,
višji način bivanja. Spremeni se v
življenjsko moč tistega, ki ga je jedel, da
postane močan in zdrav. Tudi materi
se, računsko vzeto, ne izplača biti mati,
roditi in vzgajati otroke ter skrbeti za
družino. Toda njeno dajanje se spremeni v višjo obliko. Svetu je dala človeka, ki ga ne more dati nihče drugi
kot le ona. Podobno velja za očeta v
družini, za učitelja v šoli, za delavca v
tovarni, za zdravnika v bolnišnici, za
duhovnika v župniji, za vsakogar, ki
se daje in mu pri tem ne gre za
lastno korist. Računsko gledano se
to dajanje nikomur ne izplača, toda
človeštvo od takih dajalcev živi.

7.6..

NEDELJA

* SVETA TROJICA * Robert Newminstrski
(kvatrna nabirka za bogoslovje)

1
8.6..

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Štefko FUŽIR (obl.) ter Franca in Milana
POLZELA 10.30 … za + vse žive in rajne ZAGORIČNIKOVE

PONEDELJEK

* Medard, škof * Viljem Angleški, škof

POLZELA 19.00 … za + Zinko TERGLAV (obl.), Milana in vse ŠPRONGOVE
9.6..

TOREK

* Primož in Felicijan, mučenca * Efrem Sirski

POLZELA 19.00 … za + Sonjo ŠTOK (30. dan)
… za + Zofijo MOHORKO (8. dan)
… za spravo in odpuščanje v družini
10.6..

SREDA

* Bogomil Poljski, škof * Edvard Poppe, duh. pisatelj

POLZELA 19.00 … za + Uroša BAJŽLJA
11.6..

ČETRTEK

* SV. REŠNJE TELO IN KRI * Barnaba, apostol

POLZELA 19.00 … za spreobrnjenje grešnikov
… za + Jožefo ROJŠEK (obl.) ter za Ivanko in Ivana
… za + Marijo KOTNIK (8. dan)
12.6..

PETEK

* Eskil, mučenec * Adelajda, devica, redovnica

POLZELA 19.00 … v zahvalo za blagoslov v družini
13.6..

SOBOTA

* Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj

POLZELA 19.00 … za + Antona MELANŠKA in starše
… za + Antona PESJAKA
ter Simona, Tončija, Petra in sorodnike
… za + Andreja ŽGANKA (obl.) in starše ULAGA
14.6..

NEDELJA

* 11 MED LETOM * Valerij in Rufin, muč.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Terezijo VASLE
POLZELA 10.30 … za + Antona, Pavlo in Anico BAŠIČ
ter Kristino NOVAK

NOVA NAVODILA ŠKOFOV V ZVEZI Z EPIDEMIJO

Sveta maša in drugi zakramenti
Udeležba je dovoljena samo zdravim
vernikom, ki nimajo simptomov
okužbe. Sicer je udeležba dovoljena
VSEM, tudi starejšim vernikom. Ob
vstopu v cerkev si je potrebno

razkužiti roke in v cerkvi vseskozi
ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra
(to ne velja za družine in člane skupnega
gospodinjstva). V primeru, da razdalje ni
mogoče ohranjati, potem morajo verniki
nositi zaščitno masko oz. ruto. Sicer

maske niso več obvezne, vsak jo nosi
po svoji presoji. Otrokom in
mladoletnikom ni treba nositi mask.
Na koru so lahko organist in pevci, ki
med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo
1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo
uporabo mask.
Sveto obhajilo je dovoljeno deliti
samo na roko. Priporoča se, da ima
delivec obhajila pri obhajanju masko.
Pred in po obhajilu si razkuži roke.
Pobiranje darov vernikov je med
darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki
pobira darove vernikov, nosi masko.
Duhovnik, ki obišče bolnika na domu,
naj nosi masko in si razkuži roke pred
obiskom in po njem. Obiski bolnikov za
prve petke so dovoljeni.
Za obhajanje zakramentov svetega
krsta in svetega zakona veljajo enaki
pogoji kot za sveto mašo.
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob
upoštevanju navodil državnih ustanov.
Spoved je odslej v spovednici, vendar
spovedanci uporabljajo masko in si prej
razkužijo roke.
Župnijski pastoralni svet
Volitve v župnijske pastoralne svete se
zaradi epidemije covida-19 preložijo na
leto 2021. Dosedanjim članom ŽPS se
mandat podaljša za eno leto.

pripravijo oltarje za procesijo, tudi letos
prosimo za to velikodušno uslugo.
V soboto, 13. junija, ob 17. uri, bo na
dvorišču dvorca Novi Klošter zahvalna
sveta maša ob 5. obletnici Društva
Dvorec in v sklopu dneva odprtih vrat.
Po sveti maši sledi druženje.
SVETA BIRMA NA POLZELI …

… v nedeljo, 18. oktobra, ob 10.30.
Učenci naj najkasneje do 11. junija
oddajo naloge po elektronski pošti. Iz
učbenika naj predelajo vsa vprašanja do
23. lekcije.
11. junija, ob 13. uri, je v župnijski
cerkvi skupni verouk za vse birmance.
Srečanje
za
starše,
botre
birmance bo 2. septembra.

in

Začetek verouka bo 3. septembra.
Duhovna obnova za birmance:
prva skupina: 5. in 6. septembra,
druga skupina: 26. in 27. septembra.
Sestanek za starše bo 1. oktobra.
Birmanski dan bo 3. oktobra.
Devetdnevnica pred sv. birmo bo od 8.
do 17. oktobra.

Birmanci naj v veroučni knjigi na zadnjih
straneh poiščejo splošne molitve in
druge obrazce in se naučijo: 10 božjih
VEROUK
zapovedi, sedem zakramentov, šest
Čas za oddajo nalog in spričeval se resnic, duhovna in telesna dela
podaljša do 11. junija. Podelitev usmiljenje, rožni venec, pridi sv. Duh.
spričeval za letos bo v začetku
PRVO SVETO OBHAJILO …
naslednjega veroučnega leta.
OBVESTILA - VABILA

… bo v naslednjem veroučnem letu.

Podrobnosti bodo še sporočene.
V četrtek, 11. junija, je zapovedani praznik
SKRB ZA CERKEV
Svetega Rešnjega telesa. Ob 19. uri bo
tradicionalna telovska procesija, po njej Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
še praznična sv. maša. Vse, ki običajno Orova vas.

