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BESEDA ŽIVEGA BOGA

Dejal jim je: »Kaj pa vi
pravite, kdo sem?«
Simon Peter je odgovóril;
rekel mu je: »Ti si Kristus,
Sin živega Boga.«
Jezus pa mu je dejal:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela
meso in kri, ampak moj Oče,
ki je v nebesih.
Jaz pa ti povem: Ti si Peter,
Skala, in na tej skali
bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata
je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega
kraljestva; kar koli boš
zavezal na zemlji,
bo zavezano v nebesih;
in kar koli boš razvezal na
zemlji, bo razvezano v
nebesih.«
(Mt 16,15-19)

»Kaj pa ti praviš, kdo sem?«
sprašuje Jezus mene, tebe.
Gospod: Ti si pot, resnica in življenje.

Ko je Jezus postavil Cerkev na skalo,
je gotovo mislil na njeno trdnost. Ta
ji bo namreč potrebna.
Potrebna ji bo trdnost človeka, ki jo
bo vodil. Kako bi sicer mogla imeti
obljubo, da bo trajala do konca sveta?
Zato je Jezus Simona preimenoval v
Petra–Skalo. Naj se zaveda, da zgradba Cerkve na njem sloni, naj bo njen
nepremakljivi in neporušljivi steber.
Ključi nebeškega kraljestva morajo
biti v roki, ki jih je sposobna čvrsto
držati. Kdor na zemlji tako zavezuje
in razvezuje, da njegove odločitve
veljajo tudi v nebesih, je moral to

oblast prejeti od nekoga, ki trdno in
nepreklicno vlada.
Potrebna ji bo trdnost nauka. Če ta
nauk o sebi pravi, da vsebuje največje in najvišje resnice o Bogu in
človeku; če obljublja večno življenje
in vsebuje možnost večnega pogubljenja; če se splača zato, da ga pridobiš, izgubiti vse na svetu, potem
mora imeti ta neuk trdno podlago
in krepko zagotovilo.
Potrebna ji bo trdnost ustanove. Taka
trdnost, da je peklenska vrata ne
bodo sposobna premagati, četudi se
bodo z vso močjo in na vse načine
vanjo zaganjala.
Ker je trdnost Cerkve izročena človeškim rokam, ni čudno, da se je
kdaj pa kdaj sprevrgla v trdoto.
Ni bilo malo ljudi v zgodovini Cerkve,
ki so čutili, da je roka Kristusovega
namestnika na zemlji bolj trda, kot
bi pričakovali. Prav tako še vedno
odmevajo med njenimi poslušalci
znane besede iz evangelija: Trda je
ta beseda, kdo jo more poslušati?
Nekaterim spet se zdijo pretrdi in
odveč cerkveni zakoni. Svetujejo,
naj jih Cerkev ukine in oznanja samo
ljubezen.

ZAKRAMENT SPRAVE

Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva;
in kar koli boš zavezal na
zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar
koli boš razvezal na zemlji, bo
razvezano v nebesih. Mt 16,19
Brez spovedi bi Cerkev morda imela
več pripadnikov; ta zakrament imajo
v želodcu mnogi ljudje. Vendar to ne bi
bila več Jezusova Cerkev. Rekli boste:
»Ali ni dovolj, da priznam svoje grehe
Bogu in ga prosim odpuščanja? Zakaj
bi moral povedati svoje grehe nekemu
človeku, ki je takšen kakor jaz, če ne
še slabši?«
Priznati grehe in prositi za odpuščanja
Boga je potrebno in nujno. Vendar vse
ostane v naši notranjosti, za našo
osebno rabo. Poklekniti pred človekom pomeni povedati vsem: »Grešnik
sem. To vidite. Če sem grešnik, moram
odpustiti drugim, ne smem ravnati
tako, kakor je ravnal neusmiljeni služabnik« (prim. Mt 18,21–35).

Cerkev se tega zaveda. Žal ji je vsakogar, ki trpi zaradi trdote njenih
predstavnikov, njenega nauka in
njenih zakonov. Ne more pa se zaradi nje odreči svoje trdnosti, ker
bi se s tem odrekla Kristusa. S trdnostjo je deležna njegovega božanstva, s trdoto pa njegovega križa. In
z obojim nas posvečuje.

Zakrament sprave nam omogoči, da
črpamo iz izvira usmiljenja, in nas spremeni v vodnjake usmiljenja. Oblike in
načine opravljanje spovedi je treba
očistiti, obnoviti in posodobiti, kakor
se je zgodilo že nekajkrat v zgodovini
Cerkve, toda njene značilnosti »vidnega
znamenja« se ne bomo smeli nikoli
dotakniti.
»Ampak težko je videti Jezusa v
duhovniku!«
Ga je morda lahko videti v koščku
kruha, v vodi, v olju pri drugih
zakramentih?

Po: F. Cerar

Po: M. Galizzi
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NEDELJA

* 21. MED LETOM * Roza iz Lime, devica, red.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Justino POTOČNIK (30. dan)
… za + Marijo SEVČNIKAR (obl.)
24.8. .

PONEDELJEK

* Natanael (Jrenej), apostol * Herman, samotar

POLZELA 19.00 … za žive in rajne ROČNIKOVE
25.8. .

TOREK

* Ludvik IX. Francoski, kralj * Jožef Kalasanc, duhovnik

POLZELA 19.00 … za + dva Viktorja BELOGLAVCA in starše
26.8. .

SREDA

* Ivana Bichier, red. ustanoviteljica * Zefirim, papež, muč.

POLZELA 19.00 … za + Franca ŠTORA
27.8. .

ČETRTEK

* Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof

POLZELA 19.00 … za blagoslov na poti zdravljenja
… za + Marijo GROS
… molitev za duhovne poklice
28.8. .

PETEK

* Avguštin, škof, c. učitelj * Pelagij Istrski, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Marijo RIZMAL (30. dan)
… za + Ivana in Alojzijo PREŠIČEK
29.8. .

SOBOTA

* Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, red.

POLZELA 19.00 … za + Josipa LOVRENOVIĆA
… za + Ivana DROFENIKA in Zaliko STRNIŠA
30.8. .

NEDELJA

* 22. MED LETOM * Feliks (Srečko), mučenec

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Angelo (obl.), Vincenca
in ostale rajne ZAGORIČNIKOVE
… za + Ivanko (obl.), Ivana in Jožefo ROJŠEK

Človek more najti pravo srečo,
po kateri hrepeni z vsem bitjem,
samo če spoštuje zakone,
ki jih je Bog zapisal
v njegovo naravo,
in če jih spolnjuje razumno
in z ljubeznijo.
(sv. Pavel VI.)

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S
KORONAVIRUSOM

STIČNA MLADIH 2020

Letošnja Stična mladih, 19. septembra,
 Obvezna uporaba zaščitnih mask v bo potekala drugače kot ponavadi.
cerkvah.
Srečanja bodo na 34 lokacijah po vsej
 Obvezno razkuževanje rok ob Sloveniji. Potrebne bodo tudi prijave.
vstopu v cerkev.
Informacije in prijavnico najdete na
 Nenehno ohranjanje medosebne https://sticna.net/.
razdalje 1,5 metra, razen med
osebami istega gospodinjstva.
 OB NEDELJAH JE 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

Sodelavci župnijske Karitas so 4. in 5.
septembra vabljeni na seminar Karitas
z naslovom »Slišim Te«, ki bo v Domu
sv. Jožefa Celje. Udeležba je brezplačna.
Letos udeležba brez prijave ni mogoča.
Prav tako potrebujejo tudi telefonske
številke vseh prisotnih. Prijava velja
tudi za tiste, ki ne bodo prenočili.

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.
VEROUK 2020/2021

Verouk se bo sicer pričel 7. septembra (birmanci 3. septembra), za lažje
prijavljanje k obšolskim dejavnostim pa že sedaj objavljamo urnik
verouka 2020/2021:

To nedeljo, 23. avgusta, bo krščena
Pija B., Ločica.
V nedeljo, 30. avgusta, bosta krščeni
Ema H., Ločica. In Zarja S., Ob Savinji.
ŽUPNIJSKA PISARNA

Birmanci (8./9. razred) imajo do
birme verouk kot do sedaj:

Župnijska pisarna bo odslej odprta
vsak torek od 9. do 11. ure in vsak
dan takoj po sveti maši. Dosegljivi SKRB ZA CERKEV
smo tudi po telefonu (številke so
navedene v glavi oznanil) in po e-pošti Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Založe.
(zupnija.polzela@rkc.si).

