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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Še drugo priliko jim je povedal;
rekel je: »Nebeško kraljestvo
je podobno gorčičnemu zrnu,
ki ga je nekdo vzel
in vsejal na svoji njivi.
To je res najmanjše
od vseh semen;
ko pa zraste,
je večje kakor zelišča
in postane drevo,
tako da priletijo ptice neba in
gnezdijo na njegovih vejah.«
(Mt 13,31-33)

Ne išči žarka, ampak luč,
ne vode, ampak izvir,
ne daru, ampak darovalca.
Ni sad molitve,
da imaš nekaj
od Boga,
temveč da imaš
njega samega.
(Klaus Hemmerle

Sv. Marjeta
Antiohijska,
prosi za nas!

Bog ve vse o nas, pozna nas do zadnjega vlakenca. Ve, da smo narejeni
iz mehkega lesa, ki se hitro zlomi, iz
snovi, ki se brž razbije, zato z nami
zelo potrpi. Trmasto nas ima za dobre
in pričakuje, da bi dobri tudi resnično
postali. K temu nas opominja tudi
današnji evangelij. Za naše vsakdanje
življenje nam daje dragocen nauk:
»Za Božjo voljo, ne bodite nepotrpežljivi! Ne pričakujte, da bi bili vaši
otroci bitja iz čistega zlata! Poglejte
sami sebe, kakšni ste. Kako naj bodo
potem ljudje okoli vas popolni? Povsod se lahko pojavi pleve, ljuljka.«

Radi pravijo, da je na svetu veliko
slabega. Istočasno pa pozabljamo,
da je veliko slabega v slehernem od
nas. Pa je vsak človek svet v malem.
Naša dolžnost je, da v nas samih gradimo boljši svet, da izkoreninjamo
plevel iz njiv svojih src. »Vsak naj
pred svojim pragom pometa,« nam
veleva slovenska ljudska modrost.
To znamo uporabiti, kadar mislimo
na druge. Če nam ljudje kdaj (tudi
upravičeno) očitajo: tak si in tak, se
branimo, naj raje sami sebe pogledajo!

POTRPLJENJE!

Prišli so gospodarjevi
služabniki in rekli:
›Gospod, ali nisi
posejal dobrega semena na svoji njivi?
Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je:
›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa
so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in
jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da
morda med pobiranjem ljuljke ne
izpulite z njo vred tudi pšenice.
Mt 13,27–29

To je tudi namen poslušanja Božje
besede: ko slišimo, kaj nam pravi
Jezus, naj bi znali pomesti pred pragom svoje duše, svojega življenja.
Potrpežljivo moramo delati za to,
da se poboljšamo, vztrajno se moramo truditi, da postane Jezusov nauk
naše življenjsko vodilo. Ko bomo
videli, kako težavno je to delo pri
nas, ne bomo nestrpni do drugih,
ampak bomo podobni nebeškemu
Očetu tudi v potrpežljivosti. Dokler
se ura življenja ne izteče, so vsakemu
človeku na stežaj odprta vrata Božjega usmiljenja.

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka,
drugi pa je prava katastrofa.«
»Bila je prijetna skupina mladih, pa
je eden začel delati neumnosti in je
vse pokvaril.«
»Karitativno delo je zelo dobro
potekalo, nato pa, ne da bi vedeli, kaj
se je zgodilo, se je vse obrnilo.«
»Užitek je bil hoditi v službo. Potem
pa je prišla nova tajnica in zdaj je
pravi pekel.«
»Ne vem, kaj mi je: ne morem več
moliti, ne da se mi hoditi k maši, ne
da se mi več nič delati ...«
Vedno je kaj, kar vse pokvari.
Po navadi nas najprej prevzame
malodušje; nočemo polja, na katerem
je med dobro pšenico pomešana
ljuljka. Hočemo ga takoj opleti.
To je napačno. Tu na zemlji ni polj
brez ljuljke, ker je sovražnik vedno
na delu. Potrebno je potrpljenje:
samo Bog zna opleti polje, ne da bi
poškodoval pšenico.
Če bi Jezus hotel lepo polje brez
plevela, ne bi imel ne prijateljev ne
učencev ne apostolov.
Še več, sploh ne bi prišel na zemljo.

Po: S. Čuk, Misli srca

T. Lasconi

Nekoč sem v nekem humorističnem
časopisu videli tole šalo: narisani sta
bili dve čarovnici, ki sta leteli vsaka
na svoji metli in se pogovarjali o
svojih »vozilih«. Hvalili sta vsaka
svojo metlo. Ena od njiju je rekla,
da ima njena metla to odliko, da
pometa tudi pred njenim pragom.
To je namen metle.
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NEDELJA

* 16. MED LETOM - ŠMARJETNA

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
… za
20.7..

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

PONEDELJEK

* Marjeta Antiohijska, muč. * Apolinarij, šk., m.

POLZELA 19.00 … za + vse DRINJAKOVE
21.7..

TOREK

* Lovrenc iz Brindisija, duh., c. uč. * Danijel, prerok

POLZELA 15.30 … za + Justino POTOČNIK (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Jožeta KRAŠOVEC
22.7..

SREDA

* Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena

POLZELA 19.00 … za + Ido TAVČER (30. dan)
… za + Terezijo RANČIGAJ (8.dan)
23.7..

ČETRTEK

* Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope

POLZELA 19.00 … za + Marijo VASLE (1. obl.)
… za + Borisa CIMPERMANA (8. dan)
… molitev za duhovne poklice
24.7..

PETEK

* Krištof, mučenec * Šarber Makluf, puščavnik

POLZELA 19.00 … za + Staneta PINTERIČA (obl.), sestre in starše
… za + Radota TROBINA in sorodnike
… za + Davida VELEPIČA
25.7..

SOBOTA

* Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka

POLZELA 19.00 … za + Janeza MAROLTA
… za + Janka in Ano ŽURBI
… za + Ano in Filipa BELOGLAVC ter dober namen
26.7..

NEDELJA

* 17. MED LETOM – KRIŠTOFOVA - MIVA

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za

žive in rajne farane
+ Stanka in Anico KOŠEC
+ Marijo TERGLAV, Ano ČERIN ter starše TERGLAV
+ družini GRADIČ in ZUPAN
+ Jožefa TRBEŽNIKA (8. dan)
odvrnitev hude ure (DOBRIŠKA NEDELJA)

Govori resnico in pravico, kadar je potreba in prav
ter si ne želi pohvale, se pa tudi graje ne boj!
(bl. Anton Martin Slomšek)

V nedeljo, 26. julija, je tudi Dobriška
nedelja in je ob 10.30 uri sveta maša
na Gori Oljki. Daroval jo bo g. Grega
 Obvezna uporaba zaščitnih mask v
Majcen.
ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S
KORONAVIRUSOM

cerkvah.
 Obvezno razkuževanje rok ob BIRMANCI IN PRVOOBHAJANCI
vstopu v cerkev.
 Nenehno ohranjanje medosebne Birmance in prvoobhajance prosimo, da
razdalje 1,5 metra, razen med med počitnicami ne pozabijo, da jih
osebami istega gospodinjstva.
jeseni čaka prejem zakramenta. Da bi

bili dovolj dobro pripravljeni, naj redno
obiskujejo nedeljske svete maše in
To nedeljo, 19. julija, bo ob 10. uri opravijo morebitne obveznosti, ki so
slovesna sveta maša ob godu jim ostale še od konca preteklega
župnijske zavetnice. Daroval jo bo pater veroučnega leta.
dr. Edi Kovač, poleg župnijskega
upravitelja g. Vlada Bizjaka bo MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
prisostvoval tudi domači župnik g. Jože O Bog, večni pastir, skrbno in
Kovačec.
neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Sv. Marjeta je zavetnica Prosimo Te, daj v svoji neskončni
kmetov, devic, dojilj, de- dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja
klet, porodnic, žena; proti po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za
nerodovitnosti, boleznim teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za
obraza, priprošnjica v nas pa goreče skrbel. Naj uči z
stiski. Atributi so palma, zgledom svoje osebnosti, nam
križ, meč, krona, knjiga, pomaga rasti v zvestobi evangeliju in
glavnik, zmaj ob nogah.
odkrivati znamenja časa. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
ŠMARJETNA NEDELJA

,

OBVESTILA - VABILA

V soboto, 25. julija, bo ob 11. uri SKRB ZA CERKEV
sveta maša na Molički peči, ki jo Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
bo daroval g. Vlado Bizjak. V Polzela II.
primeru slabega vremena sveta
maša odpade. V primeru dvoma prej
Biti nam mora jasno:
pokličite g. Vlada.
k največjim skrivnostim
V nedeljo, 26. julija, je Krištofova
krščanske vere spada,
nedelja. Pri obeh svetih mašah se
da je bližnji resnično zanimiv,
bomo zahvalili za srečno vožnjo,
da je bližnji dejansko
blagoslovili vozila ter darovali za
podoba Boga.
potrebe vozil slovenskih misijonarjev
(Leopold Ungar)
po svetu (MIVA).

