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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor ne sprejme svojega križa
in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje,
ga bo izgubil,
in kdor izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo našel.
Kdor sprejme vas, sprejme mene;
in kdor sprejme mene,
sprejme tistega, ki me je poslal.
(Mt 10,38-40)

Prav prisrčno sporočilo ima
današnje prvo berilo: pobožna in
priletna zakonca sta z izredno
gostoljubnostjo sprejela Božjega
moža preroka Elizeja in mu
pripravila posebno sobo.
Rekla sta: »Svet človek
naj ostane pri nas.«
Naj bo tudi naša želja
Bivati skupaj s
svetimi ljudmi in
da bi postajali sveti,
da si bodo drugi
želeli naše družbe.
Po: Molimo s Cerkvijo

Današnje bogoslužje nam predstavlja
zadnje stavke misijonarskega govora,
s katerim Jezus poučuje dvanajstere
v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in Judeje.
V tem govoru poudari dva bistvena
vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z
Jezusom močnejša kakor katera koli
druga vez; drugi pa je, da misijonar
ne prinaša sebe, temveč Jezusa in
po njem ljubezen nebeškega Očeta.
Ta dva vidika sta povezana, saj bolj
ko je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec
»prozoren« za to navzočnost.

»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor
mene, ni mene vreden ...« pravi Jezus.
Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo
prijateljstvo med brati in sestrami,
vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu.
Ne zato, ker bi od nas zahteval, da
smo brez srca in brez hvaležnosti,
nasprotno – ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, laika, laikinjo, duhovnika,
škofa, mora biti to prednostni odnos.

Devica Marija je osebno okušala, kaj
pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od
sebe same ter dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj.
Naj nam s svojo materinsko priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in
veseli misijonarji evangelija.
Po: papež Frančišek

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

»Kdor dá piti samo kozarec
hladne vode enemu izmed
Kdor se pusti pritegniti v to vez ljuteh malih, ker je moj učenec,
bezni in življenja z Jezusom, postane resnično, povem vam, ne bo izgúbil svonjegov predstavnik, njegov »velepo- jega plačila.« (Mt 10,42)
slanik«, in sicer predvsem z načinom,
Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna«
kakšen je in kako živi. In sicer do take
me vsega prevzame. Ti ne bi uporabil
mere, da jim Jezus sam, ko pošilja
tega pridevnika, če ne bi sam izkusil,
svoje učence v misijone, reče: »Kdor
kaj pomeni v zadušljivi vročini kozasprejme vas, mene sprejme; in kdor
rec hladne vode. Rad si te predstavljam,
mene sprejme, sprejme tistega, ki
kako počasi srkaš kozarec hladne vode
me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno
in pri tem občutiš prijetno olajšanje
je namreč, da ljudje zaznajo, da je za
ter s hvaležnostjo gledaš prijatelja, ki
tega učenca Jezus resnično 'Gospod',
ti ga je ponudil.
je resnično središče življenja ter vse
v življenju. Ni pomembno, če ima, Gospod Jezus, človeški um si ne bi znal
kakor vsaka človeška oseba, svoje izmisliti Boga, stvarnika morij in rek,
meje, tudi svoje napake, da le ima ki se razveseli in je hvaležen za kozaponižnost priznati jih in da nima rec hladne vode. Gospod Jezus, ta tvoja
beseda »hladna« mi da moči, ker mi
razdvojenega srca.
zagotavlja, da razumeš vse odtenke
»Kristjan sem, Jezusov učenec sem,
naše človeškosti in naše slabotnosti.
a imam razdvojeno srce« … Tako
ne gre. Dvojnost ni krščanska. Z njo Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna«
nisem pošten ne do sebe ne do drugih. me obvezuje. Govori mi, da ni dovolj
Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da narediti kaj, da bratje in sestre ne bi
učenci ne bi zapadli posvetnemu umirali od žeje. Ti želiš, da vsem omoduhu. Ali si namreč z Jezusom, z gočimo uživati ob osvežitvi s krepčilJezusovim duhom – ali pa te vodi nim kozarcem hladne vode.
posvetni duh.
T. Lasconi

28.
1 6..

NEDELJA

* 13 MED LETOM * Irenej (Hotimir) Lyonski

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
29.6..

žive in rajne farane
+ Angelo in Ludvika CIZEJ
+ Darinko ŽVEGLER
+ Romana SLAPERNIKA (zadušnica)

PONEDELJEK

* Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica

POLZELA 19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
30.6..

TOREK

* Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški, škof

POLZELA 19.00 … za + Marjana ŠKOBRNETA (obl.) ter
vse + ŠKOBRNETOVE in SVETKOTOVE
… za + Ido TAVČER (8. dan)
1.7..

SREDA

* Oliver Plunkett, škof, muč. * Estera, svetopis. žena

POLZELA 19.00 … za + Danijela VILČA in Milana STIBLA
2.7..

1
3.7..

1
4.7..

1
5.7..

1

ČETRTEK

* Ptujskogorska Mati Božja * Evgenija Joubert, red.

POLZELA 19.00 … za + Marijo, Franca in Silvota OŽIR
… molitev za duhovne poklice

PETEK

* Tomaž, apostol * Heliodor, menih, škof * Atanazij, škof

POLZELA 19.00 … za + Zofijo MOHORKO (30. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA

* Urh (Ulrik, Uroš), škof * Elizabeta Portugalska, k.

POLZELA 19.00 … za zdravje
… za + Cirila PRAPROTNIKA ter Frančiško in Marijo
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* Ciril in Metod, slovanska ap., sozavetnika Evrope

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne farane
+ Staneta PODBREGARJA
+ Marijo in Alojza LUKNER
+ Martina SEKOŠKA ter Marijo in Ivana SELIČ

Tiho premišljevanje
nas dviga iz sveta, v katerem živimo,
v svet duha, po katerem hrepenimo.
Po njem ne smemo samo hrepeneti,
moramo si tudi prizadevati,
da se dvignemo vanj.
(Hermann Weidinger)

UKREPI ZA PREPREČEVANJE
EPIDEMIJE COVID-19

Od 25. junija je spet obvezna uporaba
zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
torej tudi v cerkvah. Še vedno veljajo
tudi
ostali
ukrepi:
obvezno
razkuževanje rok ob vstopu v cerkev
in nenehno ohranjanje medosebne
razdalje 1,5 metra, razen med
osebami istega gospodinjstva.
OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 29. junija, ob 19.30 uri,
bo v župnišču srečanje ŽPS Polzela.

(Kokrica),
Tilen
Oberwalder
Zupanc (Jarše), Martin Leban
(Jesenice), Blaž Franko (Šentjernej)
in Rok Vinko Žlender (lazarist,
Maribor). Spomnimo se jih v
molitvi, ko bodo v teh dneh
posvečeni v duhovnike.
PSMM 2020 SLOVENIJA

JULIJ: Molimo, da bi znali
današnje družine spremljati z ljubeznijo, spoštovanjem in z
nasveti.
ORATORIJ 2020

V nedeljo, 5. julija, bo krščena Lara Letošnji oratorij bo na
G., Založe. God 3. marca (sv. Larisa). Polzeli potekal od 13.
do 17. julija, začel pa
NOVOMAŠNIKI 2020
se bo v nedeljo, 12.
julija, s sveto mašo ob 10.30. Vabljeni k
čim hitrejši prijavi, najkasneje pa do
8. julija. Prijavnice lahko najdete na
mizi ob vhodu v cerkev ali na župnijski
spletni strani. Za več informacij
pokličite 070 910 052 (Erik).
MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

O Bog, večni pastir, skrbno in
neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni
dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po
svojem srcu, ki bo zvesto hodil za
teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za
nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom
svoje osebnosti, nam pomaga rasti v
zvestobi evangeliju in odkrivati
znamenja časa. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.

V naši, celjski škofiji, nimamo letos
žal nobenega novomašnika. Nimamo
niti nobenega bogoslovca, ki bi se na
duhovniški poklic pripravljal. Tako
vsaj naslednjih 7 let v naši škofiji ne
bo novega duhovnika. Je pa zato bolj
vesela ljubljanska nadškofija, ki ima
letos 5 novomašnikov, novomeška
enega, enega novomašnika pa ima
tudi redovna skupnost Lazaristov.
Letošnji novomašniki so: Matej Rus SKRB ZA CERKEV
(Šentvid pri Stični), Janez Potisek Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
(Dol pri Ljubljani), Anže Cunk Polzela II.

