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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je sejal,
je nekaj semena padlo ob pot.
Priletele so ptice in ga
pozobale. Drugo seme
je padlo na kamnita tla,
kjer ni imelo veliko prsti.
Hitro je pognalo,
ker ni imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo, ga je
ožgalo, in ker ni imelo
korenine, se je posušilo.
Spet drugo je padlo med trnje
in trnje je zraslo ter ga zadušilo.
Druga semena pa so padla
na dobro zemljo in so dajala
sad: eno stotérnega,
drugo šestdesetérnega
in spet drugo tridesetérnega.
(Mt 13,4-8)

Prerok Izaija v današnjem berilu pravi,
da je Božja beseda kakor dež,
ki naredi zemljo rodovitno.
Tako postane rodovitno
tudi naše življenje,
ko se pustimo
Bogu
nagovoriti.

Božja beseda je beseda življenja,
norma, pravilo ali vodilo življenja.
Prerok Izaija v današnjem prvem
berilu zatrjuje, da je Božja beseda
kakor dež, ki pade na zemljo in jo
naredi rodovitno. Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših
srcih ne povzroči nobene spremembe?
Mogočih je več odgovorov in vsak
ga mora dati zase, kajti vsak sebe
najbolje pozna. Mnogokrat Božja
beseda do našega srca sploh ne seže.
Srca so kot zaprte in zapečatene
posode. V njih je vse polno drugih
misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako
da za Božjo besedo ni prostora.
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje, zakaj se
tako malo spremenimo, možni dogo-

vori, ki jih je dal Jezus, ko je apostolom
posebej razlagal svojo priliko o sejalcu.
Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne
razumemo, pa pride hudi duh in
ugrabi, kar je posejano v srce, ker
se boji, da bi se človek v veri poučil
in utrdil. To so semena, razlaga Jezus,
ki so posejana ob poti. Potem pride
seme, ki je padlo na kamnito zemljo:
to so ljudje, ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V cerkvi
so taki ljudje zmožni globokih in silnih čustev, komaj prestopijo prag
cerkve, pa znajo pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi »vročina« življenja,
seme Božje besede usahne, ker nima
korenin. Tretje vrste poslušalci Božjo
besedo z veseljem poslušajo, pa jim
vsakdanje skrbi njeno seme zadušijo.
Skrbi moramo vključiti v molitev, saj
je predmet vere vse, kar čutimo in
doživljamo, kar nas skrbi in kar nas
napolnjuje z veseljem. Jezus pravi:
Storiti moramo vse, kar je v naši
moči, pri tem pa ne pozabiti, da nad
nami bdi ljubeči Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h kateremu bi se zatekali samo v nevarnosti ali nesreči.
Bog je Gospodar sveta, mi pa smo
upravitelji njegovih dobrin. Posvetovati se moramo z njim kako naj z
njimi upravljamo.
Končno Jezus pravi, da je nekaj takih,
ki Božjo besedo ne le sprejmejo,
ampak jo tudi »umevajo«, po njej
živijo. To so ljudje hvaležnega srca.

CERKEV

Bodimo prepričani: seme je dobro
in Bog je pripravljen dati tudi vse
drugo, da bi to seme lahko vzklilo,
raslo in dozorelo. Vprašanje je le,
kakšna zemlja je naše srce.

Saj vemo, da vse stvarstvo
vse do zdaj skupno
zdihuje in trpi porodne
bolečine. (Rim 8,22)
Stvarstvo je nenehno porajanje. Vse
teži k dokončnemu srečanju z vstalim
Kristusom. Nič ni negibno in nič se
ne vrača na isto točko. Bog je pravi
vulkan ustvarjalne domišljije; še več,
je ustvarjalna domišljija.
Cerkev, ki je sestavljena iz ljudi, težko
sledi Božjemu koraku in se nagiba k
temu, da bi ostala na mestu, ki ga je
dosegla.
In tako velike iznajdbe Božjega Duha
postanejo obrabljene navade brez
vsebine.
In tako redovne ustanove, ki so nastale
zato, da bi revnim zagotovile možnost
izobraževanja, nazadnje poučujejo
otroke bogatašev. In redovnice, ki so
ustanovile svoj red zato, da bi zdravile
bolnike, prepuščene samim sebi, se
najdejo na vodilnih mestih oddelkov
v zasebnih klinikah.
In tako obredi, pobožnosti, razne oblike
verskega življenja, ki so ob nastanku
razgibale versko življenje, ker so imele
v sebi moč nečesa novega, obrabljene
životarijo že stoletja in se še vedno
ohranjajo pri življenju, čeprav brez
vsake verske vrednosti.
In tako služabniki in služabnice Cerkve,
ki bi morali biti znamenje neskončne
ustvarjalne domišljije Boga, lahko postanejo nadležni zagovorniki negibnosti
in ohranjanja doseženega stanja.
Toda Bog se ne ustavlja. In Cerkev ga
mora dohiteti, če mu hoče ostati zvesta.

Po: S. Čuk, Misli srca

T. Lasconi
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NEDELJA

* 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
13.7..

PONEDELJEK

* Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija Barbieri, red.

POLZELA 19.00 … priporočilo apostolu sv. Jakobu (st.) za varen korak
14.7..

TOREK

* Kamil de Lellis, duhovnik, red. u. * Frančišek Solan

POLZELA 19.00 … za + Marijo ŠKETA (obl.) in starše
ter Franca in Julijano OCVIRK
15.7..

SREDA

* Bonaventura, škof, c. uč. * Vladimir Kijevski, knez

POLZELA 19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
… za + Angelo URATNIK in vse TOMAŽEVE
16.7..

ČETRTEK

* Karmelska Mati Božja (Karmen) * Elvira, opatinja

POLZELA 19.00 … za + Terezijo VOUK (30. dan)
… molitev za duhovne poklice
17.7..

PETEK

* Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Hedvika Poljska

POLZELA 19.00 … za + Vinka KOMPANA (obl.)
18.7..

SOBOTA

* Elij iz Koštabone, diakon, muč. * Arnold, državnik

POLZELA 19.00 … za + Martina SKOKA (obl.)
… za + starše STOPAR
in v zahvalo za 55 let skupnega življenja
19.7..

NEDELJA

* 16. MED LETOM - ŠMARJETNA

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
… za

žive in rajne farane
+ Marjana MEŠIČA
+ Jožico TURNŠEK
+ Davorja GROFELNIKA

Vsak človek je k čemu poklican,
k čemu skromnemu
ali k čemu veličastnemu.
Največji ni najvišji, temveč tisti,
ki je najbolj zvest Božjemu Duhu.

(Jean Guitton)

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

To nedeljo, 12. julija, bo krščen
Oskar M.O., Polzela. God 3. februarja
(sv. Oskar).
V sredo, 15. julija bo čistilna akcija
za urejanje okolice župnijske cerkve
na Polzeli. Pričetek ob 15. uri. Prinesite
razna orodja!
ŽUPNIJSKI DNEVI,
ŠMARJETNA NEDELJA

Letošnji župnijski dnevi bodo zaradi
epidemije Covid-19 potekali drugače,
predvsem bolj duhovno, zunanje
aktivnosti pa bodo odpadle. Slovesna
sveta maša ob godu župnijske
zavetnice bo v nedeljo, 19. julija, ob
10. uri. Daroval jo bo pater dr. Edi
Kovač, poleg župnijskega upravitelja g.
Vlada Bizjaka, bosta prisostvovala tudi
domači župnik g. Jože Kovačec in diakon
g. Tone Založnik.

ORATORIJ 2020

Po sklepu vodstva
oratorija in ŽPS bo
letošnji oratorij zaradi
razmer v zvezi z
epidemijo Covid-19, žal, odpadel. Vsi,
ki ste se že prijavili in prispevali za
udeležbo na oratoriju, kontaktirajte
Erika (070 910 052) za vračilo
zneska.
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.
SPREJMI GOSPOD …

Vzemi, Gospod, in
sprejmi
vso mojo svobodo,
moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to
vračam.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost, to
SKRB ZA CERKEV
mi zadošča.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: Amen.
(Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Ignacij Lojolski)
Polzela II.

