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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je rekel svojim učencem:
»Žetev je velika, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve,
naj póšlje delavce na svojo žetev.«
Teh dvanajst je Jezus
poslal in jim naročil:
»Ne hodíte na pot k poganom
in ne vstopajte v nobeno
samarijsko mesto!
Pojdite rajši k izgubljenim
ovcam Izraelove hiše.
Spotoma pa oznanjajte
in govorite: ›Nebeško
kraljestvo se je približalo.‹
Bolnike ozdravljajte, mrtve
Današnji evangelij nam našteva
obujajte, gobave očiščujte,
imena dvanajsterih mož, ki si jih je
demone izganjajte.
(Mt 9,37-38; 10,5-7)

Se trudimo, da bi pripomogli k
večjemu številu duhovnih poklicev!
Ne pozabimo, da smo vsi po krstu
poklicani k duhovni službi,
pa naj bo to v
družini ali v župniji.
Bog nam je zaupal
pomembno nalogo.
Izpolnimo jo!

Jezus izbral za apostole. Kaj vemo
o njih?
Peter bo postal skala bodoče Cerkve.
Kljub zelo človeškim potezam svojega značaja. Ko bi moral moliti, je
spal; ko bi moral misliti na nebeško,
je mislil na zemeljsko; ko bi se bil
moral za Jezusa postaviti, je prisegal,
da ga ne pozna.
K Jezusu ga je privedel njegov brat
Andrej. Tega imamo lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo
naprej, sami pa ostanejo v ozadju.

OZNANJEVANJE
Brata Jakob in Janez sta dobila ime
sinova groma, ker sta klicala Božjo
Oznanjevanje kraljestva
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Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na denar. Če
bi bil res takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu ne bi priredil velike
gostije. Hvaležni smo mu, da si je
zapomnil toliko Jezusovih besed in
dejanj in jih ohranil v evangeliju.

Kristjani morajo odkriti možnosti za
oznanjevanje nebeškega kraljestva
»spotoma«.

Po: F. Cerar

M. Turnšek

Družina, stanovanjski blok, mestna
četrt, delovna mesta, kraji druženja,
šola, vlak, avtobus … so kraji, kjer so
kristjani poklicani oznanjati kraljesO Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le
tvo.
toliko, da so spadali med Jezusovo
Pogovori o aktualnih dogodkih in tedvanajsterico.
Juda je dobro začel, slabo nadaljeval levizijskih oddajah, o politiki, športu
in še slabše končal. Koliko rajši bi ga in ženskah, klepeti o problemih v služvideli skesanega pod križem kakor bi in o draginji … so tiste priložnosti,
ko so kristjani poklicani, da predstavvisečega na vrvi.
ljajo evangelij.
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krog, ne vemo. Ni naredil iz njih nad- »spotoma« nujno, da kristjani bistveno
zemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot presežejo »znanje«, ki so si ga pridobili
so bili poprej. Prejeli pa so nalogo, pri pripravi na prvo obhajilo.
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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
15.6..

PONEDELJEK

* Vid, mučenec * Germana Cousin, devica

POLZELA 19.00 … za + Alojza ČATERJA
… za + Adelo JESENEK
16.6..

TOREK

* Beno iz Meisana, škof * Marija Terezija Scherer, r.

POLZELA 19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
17.6..

SREDA

* Rajner, samotar * Terezia, hči portugalskega kralja, r.

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAK
18.6..

ČETRTEK

* Gregor Janez Barbarigo, šk. * Elizabeta iz Schönaua

POLZELA 19.00 … za + Zdravka ORTLA (obl.) in starše ORTL, ŠKET
… za + Terezijo VOUK (8. dan)
… molitev za duhovne poklice
19.6..

PETEK

* Srce Jezusovo * Nazarij, prvi koprski škof * Romuald

POLZELA 19.00 … za + Marjana MEŠIČA
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
20.6..

21.6..

SOBOTA

* Marijino brezmadežno srce * Adalbert, škof

POLZELA 19.00 …
…
…
…

za + Marijo VASLE
za + Radota SLOKARJA (obl.)
za + Alojza (obl.) in Ljudmilo HOJNIK
pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* 12 MED LETOM * Alojzij Gonzaga, redovnik

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Janeza MAROLTA
… za + Alojza LOMŠKA

Nenavadno je. Sreča ne prihaja z bogastvom. Bogati ljudje so redko veseli ljudje.
Nenavadno je. Sreča tudi ne pride, če delaš samo to, kar te veseli.
Nihče ti ne more reči, kaj moraš delati, da boš v svojem enkratnem življenju srečen.
Sreče ne merimo na metre. Sreča je za vsakega drugačna.
Toda obstajajo poti, po katerih svojo srečo zagotovo zgrešiš.
Se kdaj spomniš na dobrih starih deset Božjih zapovedi?
Mogoče si že kdaj pomislil, da naj bi prav te zapovedi stale napoti tvoji sreči.
Toda najlepši dnevi življenja so prav takrat, ko si v popolnem sozvočju z njimi,
ko imaš čisto vest, ko živiš v iskreni ljubezni.
(Po: P. Bosmans, Živi vsak dan)

EVHARISTIČNI ČUDEŽI

Najbolj znani evharistični čudež se je
zgodil v 8. stoletju v Lancianu, mestu v
Abrucih v osrednji Italiji. V cerkvi sv.
Legonciana je bazilijanski menih med
maševanjem začel dvomiti o resnični
Jezusovi navzočnosti v svetem obhajilu.
Pred njegovimi očmi se je po posvetitvi
hostija spremenila v kos mesa, vino pa v
kri, ki se je zatem strdila v pet koscev
različnih velikosti in oblik. Verniki, ki so
bili priča pojavu, so dogodek razglasili
po mestu. Meso, ki ga je danes mogoče
videti v relikviariju, je veliko kakor
hostija. Z vatikanskim dovoljenjem so te
»relikvije« med letoma 1970 in 1974
preiskovali. Pod vodstvom Svetovne
zdravstvene organizacije so napravili
več kot petsto preiskav; pri njih je
sodeloval znani profesor anatomije in
patološke histologije Odoardo Linoli ob
pomoči profesorja Ruggera Bertellija.
Študija, objavljena leta 1976 v Ženevi in
New Yorku, je pokazala, da je »čudežno
meso« zares človeško meso, srčno
mišično tkivo ter kri prava človeška kri
iz krvne skupine AB. V krvi so našli
beljakovine v istih količinah, kakor jih je
najti v sveži krvi, ter minerale. Dejstvo,
da sta meso in kri ostala v istem stanju
dvanajst
stoletij,
čeprav
sta
izpostavljena zračnim in biološkim
vplivom, je nerazložljiv pojav.
Zelo znan je tudi evharistični čudež v
Bolseni, ki je povezan z ustanovitvijo
praznika sv. Rešnjega telesa. Leta 1263
(ali 1264) se je duhovnik Peter Praški na
romarski poti v Rim ustavil v vasici
Bolsena ter daroval mašo na grobu sv.
Kristine. Dvomil je o resnični
evharistični navzočnosti. Ko je prelomil
hostijo, v rokah ni več držal posvečenega

kruha, marveč kos živega mesa, iz
katerega so na korporal tekle kaplje krvi.
Duhovnik je o tem obvestil papeža, ki je
takrat prebival v bližnjem mestu
Orvieto. Urban IV. je dogodek dal
preiskati in tudi sam pohitel v Bolseno.
Dne 11. avgusta 1264 je postavil praznik
sv. Rešnjega telesa in krvi za vso Cerkev.
»Relikvije« čudeža v Bolseni hranijo v
Orvietu in so bile prvič priznane leta
1949. Na korporalu je 83 kapelj krvi.
Orvieto je znan po romanjih in
pobožnostih; tja so pogosto prihajali
tudi papeži. Znani slikar Rafael je čudež
upodobil na freski v vatikanskih ložah.
Vir: druzina.si

VEROUK

Ob zaključku veroučnega leta izražamo
hvaležnost vsem katehistinjam, staršem
in otrokom za njihov trud, še posebej v
času epidemije. Naj tudi letošnja
kateheza rodi sadove v našem
vsakdanjem življenju: da bomo še bolj
goreče ljubili Boga in bližnjega, molili in
se udeleževali srečanj župnijske
skupnosti okrog oltarja domače cerkve.
Hvala veroučencem za pravočasno
oddajo nalog, spričevala pa bodo za
pravkar končano veroučno leto
podeljena ob začetku naslednjega.
PRVO SVETO OBHAJILO …

… v nedeljo, 4. oktobra, ob 10. uri.
Podrobnosti bodo še sporočene.
NEDELJSKE SVETE MAŠE

V poletnem času bosta ob nedeljah
spet samo dve sveti maši – ob 7. in
ob 10.30 uri.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Orova vas.

