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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas
je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo
je podobno zakladu,
skritemu na njivi,
ki ga je nekdo
našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel
in prodal vse, kar je imel,
in kupil tisto njivo.«
(Mt 13,44)

Nebeški Oče, pomagaj nam,
da ne bomo že jutri pozabili
na zmernost in razumnost.
Pomagaj nam, da bomo v prometu
odgovorno ravnali,
saj so od naše strpnosti odvisni
tudi vsi ostali soudeleženci.
Daj nam moči,
da bomo vselej
ravnali strpno
in odgovorno
tudi takrat,
ko bo težko
in v dani situaciji
skoraj nemogoče.
Amen.

Kristjani vemo, da nič končnega in
zemeljskega – niti stvari niti človek –
ne more v celoti izpolniti vseh naših
hrepenenj. Svojo osebnost lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo
Boga in ga ljubimo nad vse stvari.
V tej luči potem prav vrednotimo
in cenimo tudi vse zemeljske stvari.
On in njegovo kraljestvo sta za nas
skrit zaklad in dragocen biser. Če
je Bog v središču našega življenja
in gibalo naših misli, besed in dejanj,
bo to življenje zares smiselno in
izpolnjeno.

Te resnice nam osvetljuje današnja
Božja beseda. Mladi Salomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato
prosil Boga za razumno in modro
srce, da bi »znal razločevati med
dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi mi
ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za
dobro je vse težja, ker je zlo zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro
ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava
življenjska modrost je v tem, da se
vedno odločamo za večjo, za največjo
dobrino. Prava svoboda ni v stalnem
nihanju, ampak v tem, da se z vsem
srcem odločimo za dobro.

VERA - BISER

Nebeško kraljestvo je
tudi podobno trgovcu, ki
išče lepe bisere. Ko najde
en sam dragocen biser, gre in proda
vse, kar ima, in ga kupi.

Mt 13,45–46

Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada
novo in staro. Prinaša predvsem
Božjo besedo, ki je stara in vedno
nova in živa. V njeni luči osvetljuje
dogodke in razmere vsakokratnega
časa. Odkriva nam pot do skritega
zaklada in dragocenega bisera – do
Boga in njegovega kraljestva. Če
zgrešimo pravo pot ali zapravimo
ta zaklad, nam vsi morebitni drugi
zakladi ne bodo nič pomagali.

Ni težko slišati kristjanov, tudi takih
z nazivi in diplomami, ki pravijo:
»Če ob nedeljah ne bi bilo diskotek,
tekmovanj in prvenstev v sto
športnih panogah; koncertov,
razstav in srečanj vseh vrst,
turističnih prireditev, smučanja v
zimskih počitnicah in
poletnih počitnic na morju;
služb in odprtih trgovin, bi bile
cerkve polne. Zlasti mladih.«
»Če ne bi bilo televizije vsak dan in
ob vsaki uri, če bi matere ostajale
doma in skrbele za otroke, če očetje
ne bi opravljali dveh ali treh služb,
bi bili vsi kristjani in cerkve bi bile
polne. Zlasti mladih.«
Ti kristjani, tudi z nazivi in diplomami,
ne vedo ali se delajo, da ne vedo,
ali pa nočejo vedeti, da oči premami
vsak košček stekla, če prej še niso
videle dragocenega bisera.
Če vera ne blesti kakor dragocen
biser, nič ne koristi, če zaprejo
diskoteke in stadione, prekinejo
televizijsko oddajanje in prisilijo
ženske, da ostanejo doma.
Nihče ne izroča svojega življenja
Kristusu samo zato, ker ne ve,
kaj bi sicer počel s svojim časom.

Po: B. Dolenc, Oznanjevalec

T. Lasconi

Vzgoja in samovzgoja v tem je naša
krščanska dolžnost, ker drugače ne
moremo pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega pričevanja je odvisna
predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi
mi prosimo: »Daj nam razumnosti za
pravilno ravnanje. Daj, da najdemo
prave vrednote – predvsem zaklad, ki
si ti in tvoje kraljestvo – in vse sile
vprežemo v to, da jih uresničujemo.«
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NEDELJA

* 17. MED LETOM – KRIŠTOFOVA - MIVA

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za
27.7..

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)

PONEDELJEK

* Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

POLZELA 19.00 … za + Angelo LIKEB (obl.) in dva Alojza LIKEB
28.7..

TOREK

* Viktor (Zmago) I., papež * Nazarij in Celz, mučenca

POLZELA 19.00 … za + Janeza CUKJATIJA
29.7..

SREDA

* Marta, Lazarjeva sestra * Beatrika (Blaženka), muč.

POLZELA 19.00 … za + Pavlo in Ladislava (obl.) MARJETIČ
… za + Justino POTOČNIK (8. dan)
30.7..

ČETRTEK

* Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj * Rufin, muč.

POLZELA 19.00 … za + Vinka in vse HRIBERNIKOVE in BOVHATOVE
ter Danico KRAMERŠEK
… za + Petra PLOHLA (30. dan)
31.7..

PETEK

* Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA
ter starše CAJHEN in ŽELEZNIK
… za + Alojza LOMŠKA
1.8..

SOBOTA

* Alfonz M. Ligvori, škof, c. učitelj * Makabejski bratje

POLZELA 19.00 … za + Evo in Antona PREŠIČEK
… za zmago Marijinega brezmadežnega Srca
2.8..

1

NEDELJA

* 18. MED LETOM * Evzebij iz Vercelija, škof

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Alojza SATLERJA
… za + Jureta SLATINJEKA (obl.)

Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom,
klic hvaležnosti in ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta.
(sv. Terezija Deteta Jezusa)

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S
KORONAVIRUSOM

 Obvezna uporaba zaščitnih mask v
cerkvah.
 Obvezno razkuževanje rok ob vstopu
v cerkev.
 Nenehno ohranjanje medosebne
razdalje 1,5 metra, razen med
osebami istega gospodinjstva.
 OD DANES NAPREJ JE OB NEDELJAH
POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV
ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO
ŠTEVILKO (BREZ IMENA).

Prosimo, če napisane listke že
prinesete s sabo, da se ne bi ob
izpolnjevanju pojavljala gneča, bo pa
kljub temu, v primeru pozabe, listek
možno izpolniti tudi v cerkvi.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. julija, je Krištofova
nedelja. Pri obeh svetih mašah se
bomo zahvalili za srečno vožnjo,
blagoslovili vozila ter darovali za
potrebe vozil slovenskih misijonarjev
po svetu (MIVA). MIVA Slovenija je z
darovi slovenskih darovalcev v letu
2019 pomagala pri 17 projektih v
skupni vrednosti 343.286,63 €.
Molitev:
Dobri Bog, na priprošnjo sv. Krištofa
nas varuj pred nevarnostmi in
nezgodami. Utrdi v nas zavest
odgovornosti in nas z vsake poti srečno
pripelji domov. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen. Sveti angel, varuh
moj, bodi vedno ti z menoj … SVETI
KRIŠTOF – PROSI ZA NAS.
To nedeljo, 26. julija, je tudi Dobriška
nedelja in je ob 10.30 uri sveta maša
na Gori Oljki. Daroval jo bo g. Grega
Majcen.

PSMM 2020 SLOVENIJA

AVGUST: Molimo za
vse, ki delajo in se
preživljajo z morjem, vključno z
mornarji, ribiči in njihovimi
družinami.
»Več kot devetdeset odstotkov
svetovne
trgovine
poteka
po
vodi/morju. Odvisnost naše družbe od
pomorske industrije je neizpodbitna.
Brez mornarjev bi se svetovna
ekonomija zaustavila in brez ribičev bi
mnogi deli sveta trpeli zaradi lakote.
Izražam svoje spoštovanje do
mornarjev in ribičev, od katerih so
mnogi zaradi dela dalj časa daleč od
svoje domovine in družine.«
(papež Frančišek)

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.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Založe.
Ljubezen je med krepostmi to,
kar je sonce med zvezdami:
daje jim sijaj in lepoto.
(sv. Frančišek Asiški)

