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BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj je Jezus rekel
svojim učencem:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče
rešíti svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa izgubi
svoje življenje zaradi mene,
ga bo našel.
Kaj namreč koristi človeku,
če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek v
zameno za svoje življenje?
(Mt 16,24-26)

Bog nam je dal nedeljo, da se telesno
odpočijemo in se duhovno okrepimo.
Dal nam je en dan v tednu, da se
posvetimo njemu in si
vzamemo čas za drugega;
da upočasnimo svoj korak
in umirimo svojo dušo;
da prisluhnemo Božji besedi.
»Kaj koristi človeku,
če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?«

Če znamo kdaj iti vase ter pogledati
na svoje življenje in na dogajanje
okoli sebe nekoliko globlje, vidimo,
da vse poteka po neki zakonitosti,
katere gospodarji nismo mi sami.
Kdor ne veruje v obstoj Boga, pravi,
da vodi naše življenje in vrtenje sveta
usoda (tako ti je bilo usojeno, tako
se dogaja). Verujoči človek pa je prepričan, da je nad njim Božja modrost
ali previdnost, ljubezen, »ki čudno
vodi k seb' otroke ljube in ne želi nobenega pogube«, kot je lepo zapisal
Prešeren. Mi bi marsikaj naredili drugače in Bogu to tudi očitamo. Imamo
ga za neusmiljenega, ker nas ne usliši,

ko ga tako goreče prosimo za kakšno
stvar. Pozabljamo, da smo navsezadnje samo omejena bitja, da smo podobni otrokom, ki se trmasto jezijo
na svoje starše, če ne ustrežejo kaki
njihovi želji. Starši tega nočejo storiti,
ker so modrejši in vedo, da bi spolnitev te želje otroku, ki ga ljubijo, lahko
škodovala.
Po naši človeški pameti bi moralo
biti na svetu tako, da se ne bi bilo
treba ničemur odpovedati, da bi se
izpolnila vsaka naša želja. Beseda
odpoved, ki je »motila« v današnjem
evangeliju, zveni nekam tuje v svetu,
kjer reklame obetajo same užitke in
radosti. Trezno razmišljanje pa nam
pove, da po tej poti ne pridemo do
sreče. Z drugimi besedami: ne
moremo uresničiti svoje osebnosti,
tistega najboljšega, kar je v nas, tiste
sposobnosti, da bi se darovali, da bi
z dejanjem izkazali ljubezen.
Povejmo to z besedami, ki jih je
uporabljal Jezus: brez odpovedi in
križa ne moremo hoditi za njim.
Cesta odpovedi mora biti tlakovana z
ljubeznijo , potem nas ne bo zbadalo. Če pa ljubezni ni, potem je vse
težko. Naj vsakdo pogleda sam vase:
koga ima rad, kaj bi storil zanj.
Jezus nam pravi, da smo njegovi
prijatelj, če izvršujemo, kar nam on
zapoveduje. Ne daje nam samo zapovedi, ampak tudi zgled odpovedi
do konca, žrtvovanja do zadnje kaplje
krvi. Človeško modrovanje ima vse
to za nespamet, Božja modrost pa
vidi v tem edino pot do odrešenja.
Jezus nam daje celo več kot zgled,
daje nam samega sebe, da bi živeli
iz življenjske povezave z njim.

KARAVANA

Karavana je potovala
po suhi, peščeni in
mestoma kamniti puščavi. Člani
karavane so zaupali vodniku in
sprejemali njegove odločitve. Posebej
jim je ugajalo, ko je zaradi hude
dnevne vročine odločil, da bodo
potovali samo ponoči in spali podnevi.
Neke noči, ko je bilo potovanje še
posebej utrudljivo, je vodnik
nepričakovano zaklical: »Stoj! Za
trenutek se bomo ustavili. Kot ste
lahko opazili, gremo pravkar čez
skalnato pobočje. Svetujem vam, da
naberete čim več kamnov in kamenčkov.
Če boste z njimi napolnili torbe, jih
boste lahko nesli s seboj domov.
Dobro, pojdimo torej ponje,« je
nadaljeval in plosknil z rokama,
»imate samo pet minut časa, potem
nadaljujemo.« Popotniki, ki so se že
veselili dolgega počitka in zasluženega
spanja, so mislili, da se je njihovemu
vodniku zmešalo. »Pobirati kamne?«
so rekli. »Kaj pa bomo počeli s
kamni?« Samo nekaj jih je naredilo
tako, kar je predlagal vodnik, in nekaj
prgišč manjših kamnov spravilo v
torbe. »Dobro,« je dejal vodnik.
»Gremo!« Ko so po nočnem počitku
nadaljevali pot, so bili preutrujeni, da
bi govorili, toda želeli so vedeti, kaj je
pomenil vodnikov nenavadni ukaz.
Ko se je na obzorju prikazalo sonce,
se je karavana spet ustavila in postavili
so šotore. Peščica popotnikov, ki je
nabrala kamne, jih je sedaj lahko
prvič videla. Osupli od začudenja so
zavpili: »Sreča! Spremenili so barvo.
Svetijo se in iskrijo. To so dragoceni
kamni in biseri!«

30.
1 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
31.8. .

PONEDELJEK

* Rajmund Nonat, red. * Nikodem, Jezusov učenec

POLZELA 19.00 … za + Terezijo BAŠIČ (30. dan)
1.9. .

TOREK

* Egidij (Tilen), opat * Brezjanska Mati Božja, obl. kronanja

POLZELA 19.00 … za + Alojza CIMPERMANA (obl.)
… za + družino DUŠIČ
… za + Franca ZUPANA (obl.)
2.9. .

SREDA

* Marjeta, dev., muč. * Janez Postivec, carigrajski patriarh

POLZELA 19.00 … za + Avgusta PLASKANA (obl.)
… za + Antona MEŠIČA (obl.)
3.9. .

1
4.9. .
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5.9. .

1
6.9. .

1

ČETRTEK

* Gregor Veliki, papež, c. učitelj * Bazilisa, muč.

POLZELA 19.00 … za + Milana VASLETA
… molitev za duhovne poklice

PETEK

* Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok

POLZELA 19.00 …
…
…
…

SOBOTA

za + Ano RIBIČ (30. dan)
za + Vlada in Ivanko SVETKO
v čast Srcu Jezusovemu
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu

* Mati Terezija, redovnica, red. ustan. * Viktorin Asiški

POLZELA 19.00 … za + Alojzija TAVČARJA
… za + Ivanko, Štefana in vse ČEDETOVE
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* 23. MED LETOM - ANGELSKA * Zaharija, prerok

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

žive in rajne farane
+ Alojza LOMŠKA
+ Alojza in Julijano KOLAR ter vse KOLARJEVE
+ Milana (obl.), Franca in Štefko FUŽIR

Najboljša pridiga je pridiga srca;
najboljši učitelj je čas;
najboljša knjiga je svet;
najboljši prijatelj je Bog.
(španski pregovor)

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.

PSMM 2020 SLOVENIJA

SEPTEMBER: Molimo, da
bi ljudje zemeljskih virov
ne izropali, temveč si jih delili pravično
in spoštljivo.
STIČNA MLADIH 2020

Letošnja Stična mladih, 19. septembra,
bo potekala drugače kot ponavadi.
Srečanja bodo na 34 lokacijah po vsej
Sloveniji. Potrebne bodo tudi prijave.
To nedeljo, 30. avgusta, bo krščena Informacije in prijavnico najdete na
Pija B., Ločica.
https://sticna.net/.
ROMANJE

V soboto, 5. septembra, bo ob 17. uri
sestanek organistov v veroučni To nedeljo, 30. avgusta, bo na Kureščku
praznik Marije Kraljice miru - 80 let od
učilnici.
velikega spokornega romanja za mir.
V soboto, 5. septembra, bo ob 19. uri, Popoldanski program: 14.00 peš na
koncert pihalnega orkestra KGD Kurešček izpred cerkve na Golem,
15.30 pete litanije, 16.00 slovesno
Cecilija, na dvorišču Cecilije,
somaševanje na prostem.
Malteška cesta 21. Potrebna
rezervacija brezplačnih vstopnic VEROUK 2020/2021
(040 757 979, cecilija.gs@gmail.com). Verouk se prične 7. septembra, za
birmance 3. septembra. Predvideni
V nedeljo, 6. septembra, bosta krš- urnik 2020/2021:
čeni Iza K., Rimske terase in Lara L.,
Savinjsko nabrežje.
ŽUPNIJSKA PISARNA

Župnijska pisarna je odprta vsak
torek od 9. do 11. ure in vsak dan
takoj po sveti maši. Dosegljivi smo Birmanci (8./9. razred) imajo do
tudi po telefonu (številke so birme verouk kot do sedaj:
navedene v glavi oznanil) in po epošti (zupnija.polzela@rkc.si).
SKRB ZA CERKEV

SREČANJE BOTROV IN
BIRMANCEV …

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: … v sredo, 2. septembra, ob 17. uri,
Breg pri Polzeli.
v cerkvi na Polzeli.

