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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Peter mu je odgovóril in rekel:
»Gospod, če si ti, mi ukaži,
da pridem po vodi k tebi.«
On mu je dejal: »Pridi!«
In Peter je stopil iz čolna,
hodil po vodi in šel k Jezusu.
Ko pa je videl, da je veter
močan, se je zbal. Začel se je
potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!«
Jezus je takoj iztegnil roko, ga
prijel in mu dejal: »Malovernež,
zakaj si podvómil?«
In ko sta stopila v čoln,
je veter ponehal.
(Mt 14,28-32)

Hvala ti Jezus, ker nas vselej poslušaš
in nam prihajaš naproti. Čeprav te
kdaj ne prepoznamo, si tukaj ob nas.
Tudi sredi najhujših vetrov sedanjega
časa stopaš k nam in nam kakor
Petru ponujaš roko.
Velikokrat smo kakor on in
ob prvem odločnejšem
koraku, v nam neznano,
h kateremu nas ti vabiš,
podvomimo.
Pomagaj nam!

Đ

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako
kot k učencem, tudi k nam prihaja
Jezus včasih kot prikazen; tako se
nam dozdeva, ker so naše duhovne
oči slabotne. Ne spoznamo Jezusa,
ko prihaja, bojimo se, dokler nas ne
potolaži njegova milost.« Ognjevitega
apostola Petra Jezusova bližina kar
»upijani«, tako da svojega Gospoda
prosi, naj mu dovoli priti k njemu
po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu
pa se Peter prestraši vetra in valov
in se začne potapljati. Na pomoč
pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko

in ga pokara: »Malovernež, zakaj si POGUM, TVEGANJE, KORAK DALJE
dvomil?« Tudi naša zaupanje – vera
se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo,
gledamo na Jezusa, pada, kadar gle- kako se bo izšlo. Svojo težo tveganja
vselej položim na tehtnico in ne
damo na nevarnost.
vem, ali bo pokazala, da je moja teža
»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj prenizka ali previsoka ali ravno prav
zavistno potarnajo, češ da je nam, odgovarja temu, kar je položeno na
ki verujemo v Boga, lahko, ker so drugo stran tehtnice. Kdor si drzne
nam prihranjene tolike negotovosti živeti svoje življenje, se vedno
in dvomi,« pripominja ob razlagi izpostavi tveganju. Ne more vedeti,
današnjega evangelijskega odlomka kako se bo izšlo. V besedi drznost
p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi leži oboje: tveganje in nevarnost.
Življenje je vedno polno tveganja.
kristjanu niso prihranjene težke in
Toda če se kdo želi zavarovati proti
temne ure. »Blagor vere je v tem,
tveganju, bo potrošil ves svoj denar
da omogoča potovanje skozi temo za zavarovanje. Ostal bo brez denarja
in premagovanje valov življenja za- za življenje. Ostal bo brez energije, ki
radi roke, ki nam je ponujena, zaradi bi mu omogočila tveganje življenja.
klica, po katerem postajamo romarji
Danes mnogim ljudem manjka
k Božji polnosti.«
drznosti. Ljubše jim je, če se lahko
Za srečanje slovenske mladine s zavarujejo, si zagotovijo, da se bo
papežem sv. Janezom Pavlom II. v vse dobro izšlo. Toda življenje se ne
Postojni na njegov 76. rojstni dan so pusti zavarovati. Notranja pobuda
člani glasbene skupine Čuki pripravili pogosto izhaja iz tveganja. V sebi
skladbo Naša barka. Pesem govori imamo vedno oboje: željo po tveganju
o usodi Kristusove Cerkve skozi zgo- – in strah pred njim. Racionalizacija
dovino, v kateri je prestajala hude okrepi strah in nam preprečuje, da
viharje. Tudi v današnjem času ji z bi našli veselje ob tveganju ter se
njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri resnično lotili dejanj. Zaradi tega se
danes skriva ta čas, / naj nam up prvi učni korak glasi: sledi svojim
ne potone nikdar! // On naši barki notranjim vzgibom. Ne odrini jih
pokazal bo kam, / on pokazal bo pot takoj stran s tisoč razumskimi razlogi.
in pristan. / Z nami na poti nikdar Poslušaj svoje srce. Kaj ti pravi?
nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji Katere moči tičijo v tem vzgibu?
Predstavljaj si, da bi sledil temu
dan.«
vzgibu! ... Zaupaj svojim občutkom
Če zaupamo v to, da na tej poti
in premisli, kako bi jih lahko
nikoli nismo sami, da je Jezus tisti,
spremenil v konkretne korake.
ki nam vselej kaže pot, bomo lahko
Zaupaj, Jezus je tisti, ki je vedno
pogumneje stopali skozi življenje.
tukaj. Pomagal ti bo premagati vsak
Po: S. Čuk, Misli srca težek korak.
Po: A. Grün
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NEDELJA

* 19. MED LETOM * Terezija B. od Križa (Edith Stein)

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
10.8. .

žive in rajne farane
+ Staneta ml. NOVAKA (obl.) in mamo Marijo
+ Sergeja PALIRJA
+ Marijo ŽGANK (obl.) in Janeza

PONEDELJEK

* Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, redovnik

POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE
… za + Marijo DUŠIČ (obl.)
ter Franca PREŠIČKA in Ivija GOLAVŠKA
11.8. .

TOREK

* Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica

POLZELA 19.00 … za zdravje
12.8. .

SREDA

* Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica

POLZELA 19.00 … za + Terezijo RANČIGAJ (30. dan)
13.8. .

ČETRTEK

* Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Borisa CIMPERMANA (30. dan)
… za + Ano RIBIČ (8. dan)
… molitev za duhovne poklice
14.8. .

PETEK

* Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec * Evzebij, duh.

PETROVČE 19.30 … za + Terezijo VASLE
15.8. .

SOBOTA

* MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren * Tarzicij

POLZELA 7.00 … za + Marijo SVETKO in Marijo STROPNIK
POLZELA 10.30 … za + Marijo KOTNIK
16.8. .

NEDELJA

* 20. MED LETOM * Rok, romar, spokornik

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

žive in rajne farane
+ Angelo in Ludvika CIZEJ
+ Leopolda RANČIGAJ in vse RANČIGAJEVE
+ Ido TAVČER in sina Romea
+ Cilko RAKUN in ostale RAKUNOVE

Vsak se je rodil s sposobnostmi,
ki so mu potrebne,
da izpolni svojo nalogo.
Čim bolj jo bo izpolnil, tem bolj bo
opravičil svoje poslanstvo,
tem večji in svetlejši bo nekoč
v Božjih očeh.

(sv. Maksimiljan Kolbe)

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S
KORONAVIRUSOM

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
VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z
znamenja časa. Po Kristusu, našem
VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ
IMENA). Prosimo, če napisane listke Gospodu. Amen.
že prinesete s sabo, da se ne bi ob IMENOVANJA DUHOVNIKOV
izpolnjevanju pojavljala gneča, bo pa S 15. avgustom je za župnika
kljub temu, v primeru pozabe, listek
soupravitelja na Polzeli imenovan g.
možno izpolniti tudi v cerkvi.
Mirko Škoflek, župnik in dekan,
MARIJINO VNEBOVZETJE
župnik g. Jože Kovačec pa se je zaradi
Bazilika v Petrovčah vabi na romanje podaljšanega zdravljenja odpovedal
službama župnika na Polzeli in
na praznik Marijinega vnebovzetja.
V petek, 14. avgusta, ob 19. 30 uri, župnika soupravitelja v Andražu, a bo
bodo večernice in sveta maša. Po maši še naprej stanoval na Polzeli in
bo procesija z Marijino podobo in pomagal pri pastoralnem delu.
lučkami po vasi. K tej maši Z istim dnem iz Polzele odhaja
tradicionalno romamo tudi polzelski župnijski upravitelj g. Vlado Bizjak,
ki sprejema službo župnika Župnije
župljani.
V soboto, 15. avgusta bodo maše: ob Žalec. Od nas se bo poslovil pri
6.30 in 8. uri, ob 10. uri (mašuje in svetih mašah na dan Marijinega
pridiga celjski škof dr. Stanislav vnebovzetja, 15. avgusta.
Lipovšek), ob 12. uri maša za ostarele
in bolne (mašuje g. Mirko Škoflek), ob Ko bo tudi nam nekoč bila zadnja ura, ali
bo prišla Marija po nas? Gotovo, če
19. uri maša za mlade (mašuje in
ostanemo njeni otroci. Še nikoli ni bilo
pridiga novomašnik g. Urban Lesjak). slišati, da bi se kdo pogubil, ki je Marijo
Pri maši za mlade bo igral ansambel zvesto častil.
Dominik in bo po maši imel še kratek Marija, pod tvoje varstvo pribežimo.
koncert.
Pomagaj bednim, ščiti malodušne, skrbi za
Pri vseh sv. mašah bo priložnost za šibke. Stoj ob strani služabnikom oltarja,
prosi za žene, pusti, da vsi, ki te slavijo,
sveto spoved!

 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.
 OB NEDELJAH JE POTREBNO PRI

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Založe.

izkusijo tvojo pomoč. Prosi za nas, o sveta
Božja Porodnica, da postanemo vredni
obljub Kristusovih.
(bl. Anton Martin Slomšek)

