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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus govoril:
Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir da
svoje življenje za ovce.
Najemnik in tisti, ki ni pastir
in ovce niso njegove, ko vidi,
da prihaja volk, ovce pusti in
zbeži – in volk jih pograbi
in razkropi –, ker je najemnik
in za ovce ni v skrbeh.
Jaz sem dobri pastir in poznam
svoje in moje poznajo mene,
kakor mene pozna Oče
in jaz poznam Očeta;
in svoje življenje dam za ovce.
(Jn 10,1-15)

Vsemogočni Bog, oče vseh ljudi,
veliki družini slovanskih narodov
si dal sveta brata Cirila in Metoda
za apostola evangelija
in učitelja krščanske omike.
V Svetem Duhu nas razsvetljuj in vodi,
da bomo po njunem zgledu
in priprošnji služili
svojemu ljudstvu ter
ostali trdni v veri
in ljubezni do Cerkve.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3

V zgodovini Izraela je bilo mnogo
pastirjev. Nekateri so bili dobri in
skrbni. Nihče pa ni vzbudil toliko
pozornosti kot Jezus Kristus. Ljudje
so njegove besede dojeli kot vir in
smisel življenja. Njegova dela so pomenila skrb in bližino.
Dobri pastir skrbi za čredo. Ni izven
črede, ampak se nahaja sredi črede.
Pomenljivo je povedal papež Frančišek: »Pastir mora imeti vonj po
ovcah.« Odsotnost tega vonja dokazuje, da ne pase ovac, ampak jih
samo izkorišča sebi v prid. Taki so
najemniki, ki zbežijo pred volkovi.
Njihova edina skrb je prodaja črede,

zaslužek in bogatenje. Dobri pastir
pozna svoje ovce in ovce poznajo
njega. To ni umska sposobnost spomina, ampak mnogo več. Poznati
ovce pomeni hoteti jim dobro, ljubiti
jih, za njih celo darovati življenje. Z
Jezusom Bog vstopa v človeško zgodovino. Napovedovali so ga preroki,
da bi zbral razkropljene v skupnost
Božjih otrok. Jezus kot Dobri pastir
pooseblja veličino in hkrati nežnost
Boga. Odnos pastirja do ovac primerja z odnosom med njim in Očetom.
Kot je Oče vreden Sinove ljubezni,
tako so ovce vredne pastirjeve ljubezni. Pomeni, da Jezus, Dobri pastir,
nič manj ne ljubi ljudi, kot ljubi
svojega Očeta. Gre za brezpogojno
ljubezen, ki se za nas na križu daruje
do konca. »Dobri pastir da svoje
življenje za ovce«. Krotko je dovolil,
da so ga ponižali v klavno ovco.
Jezusovo obljubo, da mora poskrbeti
tudi za ovce, ki niso iz tega hleva in
jih pripeljati in bodo poslušale njegov
glas in bo ena čreda, en pastir, sta
kot Božji klic dojela sveta brata Ciril
in Metod. Zapustila sta domači Solun,
se odpovedala visoko razvitemu kulturnemu prostoru Bizanca, varnosti
grške tradicije in se odzvala prošnji
moravskega kneza Rastislava ter
leta 862 odšla misijonarit med Slovane. Širila sta krščansko oznanilo
med naše prednike. Gotovo je bilo
zanju najbolj boleče, da so nekateri,
ki so se imeli za dobre pastirje, ovirali njuno delo. V bogoslužju niso
trpeli slovanskih besed. Niso dojeli,
da v čredi ne sme biti diskriminacije.
Ljubezen Dobrega pastirja ni selektivna in nikogar ne izključuje. Število

v čredi ni omejeno, ampak je neskončno. Med ovcami ni razlik. Edina skrb
Dobrega pastirja je torej, da se katera
od ovac ne izgubi.
Po: dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU

»Ne moreš
biti drugega
kot
domoljub.
Kdor
svojega doma in svoje domovine
nima rad, nima ničesar in nikogar
rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob
današnji globalizaciji zapisani
odmrtju. Domoljubna vzgoja nam
manjka. Ko sem pred davnimi leti
prvič pripotoval v Švico, me je
presenetilo, kako so že ob
skromnem prazniku kantona na
vseh hišah vihrale zastave. Pri nas
pa je marsikdaj ravno obratno. Ob
državnih praznikih vidiš ulice, kjer
niti na eni zasebni hiši ne visi
zastava. Domoljubno vzgojo v smislu
slovenstva sem v otroških letih
užival doma, v takratnem
družinskem okolju, že v letih
Kraljevine Jugoslavije. Oče me je
večkrat prosil, naj mu ob smrti v
krsto položimo trak Akademskega
društva Danica z barvami slovenske
zastave. In v takšnem domoljubju
sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče in
mati sta prva, ki v srca svojih otrok
sadita ljubezen do slovenske besede,
ki je najmočnejše jamstvo za
ohranjanje narodne zavesti in za
obstoj slovenske države.«
Prof. dr. Kajetan Gantar
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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

PONEDELJEK

* Marija Goreti, devica, mučenka * Artezij

POLZELA 19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
7.7..

TOREK

* Anton Zaccaria, duhovnik, redovni ustanovitelj

POLZELA 19.00 … za + Marijo STROPNIK (obl.) in vse njene
8.7..

SREDA

* Kilijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, škof, muč.

POLZELA 19.00 … za + Terezijo VASLE
… za + Edija VELERJA (obl.)
9.7..

ČETRTEK

* Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci

POLZELA 19.00 … za + Štefanijo in Jožefa KAČ
… molitev za duhovne poklice
10.7..

PETEK

* Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pačerski, menih

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Ivana ANDREJC ter vse ROJŠEKOVE
11.7..

SOBOTA

* Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska

POLZELA 15.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za
12.7..

NEDELJA

srečo in blagoslov v družini (poročna)
+ Alojzija TAVČARJA
+ Ljudmilo (obl.) in Alojza HOJNIK
+ Petra PLOHLA (8. dan)

* 15. MED LETOM * Mohor, škof in Fortunat, diakon

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
… za vse + JOŠOVČOVE

Največji dar, ki ga je Bog
namenil vsakemu med nami,
je življenje.
In življenje je del nekega drugega
izvornega Božjega daru,
kar je stvarstvo.

(papež Frančišek)

predznanja, pa v pripravnici nudijo
izobraževanje osnov klavirske tehnike
in teorije. Vpis poteka še v juliju 2020.
Od 25. junija je spet obvezna uporaba Informacije: 059 073 804, www.jozef.si
zaščitnih mask v zaprtih prostorih, ali miha.lokovsek@jozef.si.
torej tudi v cerkvah. Še vedno veljajo
ŽUPNIJSKI DNEVI,
tudi
ostali
ukrepi:
obvezno
ŠMARJETNA NEDELJA
razkuževanje rok ob vstopu v cerkev in
nenehno
ohranjanje
medosebne Letošnji župnijski dnevi bodo zaradi
razdalje 1,5 metra, razen med osebami epidemije Covid-19 potekali drugače,
predvsem bolj duhovno, zunanje
istega gospodinjstva.
UKREPI ZA PREPREČEVANJE
EPIDEMIJE COVID-19

aktivnosti pa bodo odpadle. Slovesna
sveta maša ob godu župnijske
Zakrament sv. zakona želita skleniti: zavetnice bo v nedeljo, 19. julija, ob 10.
ženin Damjan Hlupič, Ločica ob Savinji uri. Podrobnosti v naslednjih oznanilih.
in nevesta Marjeta Horvat, Ločica ob
ORATORIJ 2020
Savinji.
Po sklepu vodstva
To nedeljo, 5. julija, bo krščena Lara G.,
oratorija in ŽPS bo
Založe.
letošnji oratorij zaradi
V nedeljo, 12. julija, bo krščen Oskar razmer v zvezi z
epidemijo Covid-19, žal, odpadel. Vsi,
M.O., Polzela.
ki ste se že prijavili in prispevali za
Na Uradu za družino iščejo zakonske
udeležbo na oratoriju, kontaktirajte
pare, ki so pripravljeni podeliti svojo
Erika (070 910 052) za vračilo
izkušnjo skupne prehojene poti. Želijo si,
da bi z njihovim sodelovanjem pripravili zneska.
OBVESTILA - VABILA

še boljše kateheze za zakonske skupine,
pa tudi pripravili kakšna pričevanja za
Radio Ognjišče ali tudi v živo na župniji.
Veseli bodo kontakta vsakega para, ki se
prepozna v tem vabilu (Luka Mavrič, 051
319 433).

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.

Orglarska šola sv. Jožefa Celje vabi k
vpisu na programa orgle in pripravnice.
V štiriletnem izobraževanju, ki poteka v
sodelovanju z Glasbenimi šolami Celje,
Šentjur in Velenje, boste prejeli široko
glasbeno in liturgično znanje s
poudarkom na obvladovanju orgelske
SKRB ZA CERKEV
igre in vokalne tehnike ter poznavanju
zborovodskih in dirigentskih veščin. Za Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
vse, ki jim manjka glasbenega Polzela II.

