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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Peter pristopil
k Jezusu in mu rekel:
»Gospod, kólikokrat
naj odpustim svojemu bratu,
če greši zoper mene?
Do sedemkrat?«
Jezus mu je dejal:
»Ne pravim ti do sedemkrat,
ampak do sedemdesetkrat
sedemkrat.«
(Mt 18,19-20)

Jezus Kristus nam vselej želi pomagati,
da bi mogli odpuščati. Veliko je stvari,
ki jih moramo odpustiti …
Sprtost s sosedom, ženo ali možem,
ki že ves teden ne govorita; snaha ali
zet se ne razumeta s taščo in tastom,
na delovnem mestu delavec grdo gleda
sodelavca … In še in še bi lahko
naštevali oblike sovraštva in
nerazumevanja med nami.
Vsak dan znova se
obračajmo na Gospoda,
da nam da moči,
da bi zmogli odpuščati.
Naj bo to pot,
po kateri bodo tudi drugi
preko nas spoznavali Jezusa.

V današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. Čudimo se velikanskemu
dolgu enega od služabnikov. Kako
sploh more človek narediti tak dolg?
Ko pa pomislimo na dolgove, v katere
so nekateri spravili podjetja ali celo
svoje družine …, se lahko le čudimo.
Čudimo se gospodarju, da je služabniku velik dolgo odpustil. A kaj je
mogel drugega? Dolg je bil neplačljiv.
Takšne dolgove more poravnati le
neizčrpna blagajna Božjega usmiljenja.
Čudimo se hlapcu, ki je zaradi malenkostnega dolga svojega sohlapca
zgrabil, ga davil in celo vrgel v ječo.
Naše čudenje pojema, ko pomislimo

na primere iz življenja, ki dokazujejo,
kako znamo biti ljudje malenkostni.
Nekateri se do smrti sovražijo zaradi
drobnarij, ki se nam zdijo naravnost
smešne.
S pripovedjo zgodbe o dveh hlapcih
je verjetno imel Jezus še neko drugo
namero. Poslušalcem je hotel nakazati
razliko med pravičnostjo, kot so jo
naglašali razlagalci postave, in pravičnostjo, ki je lastna evangeliju.
Učitelji postave so videli pravičnost
predvsem v izpolnjevanju predpisov.
Spoštovati je bilo treba sobotni počitek, določene dneve se je bilo treba
postiti, vzdržati se je bilo treba nečistih jedi, po določenem obredu si je
bilo potrebno umivati roke in prati
posode … Kdor je tem predpisom
zadostil, je veljal za pravičnega.

ODPUŠČANJE

Že Stara zaveza pogosto
govori o odpuščanju bližnjemu. Berilo iz Sirahove
knjige, ki ga poslušamo
na današnjo nedeljo, je jasno: mržnja
in jeza sta ostudni in le grešnik se ju
trdno drži. Vsak od nas se mora spomniti svojega položaja in svoje človeške
krhkosti. Če bom mislil na to resničnost
svojega bivanja, nam bo težko obsojati
in ne odpuščati. Ne pozabimo, da smo
skupnost dolžnikov.

V življenju in smrti smo Božja last,
saj smo popolnoma odvisni od Boga
nam sporoča apostol Pavel v pismu
Rimljanom. Če torej pripadamo Kristusu, ki je Gospod živih in mrtvih,
čemu bi druge obsojali? »Ti, ki sodiš
svojega brata, kdo si?« nas sprašuje
Jezus preusmerja pojmovanje pra- Jezus sam. Prepustimo sodbo Bogu,
vičnosti od mrtve črke k živemu da bomo skupaj z vsemi brati in sesčloveku. Gospodar ob polaganju trami za vedno Gospodova last.
računov ne bo gledal na umazanijo
tvojih rok, temveč na omadeževanost Da bi to lažje doumeli, nas v evangeliju
tvojega srca. Ne bo ga zanimal tvoj opomni pretresljiva prilika o neusodnos do predpisov, temveč tvoj od- miljenem kraljevem hlapcu, ki nam
nos do ljudi. Vrat v nebeško kraljestvo sporoča temeljno vsebino evangelija:
si ne boš odprl z izpolnjevanjem kakor je Gospod nam vsem na križu
obredov, temveč s poravnavanjem odpustil grehe, tako zahteva, da odpuščamo tudi mi. To ni neko medlo
računov med brati.
Po: Beseda da Besedo priporočilo, to je Božji ukaz, kateremu
se je treba pokoravati. Kdor ne bo
odpustil, mu ne bo odpuščeno.
Izgubiti občutek za greh je nekaj zelo
Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4
nevarnega. Nekaj podobnega, kot
če se izgubi občutek za ravnotežje.
Nikoli ne veš, kje boš končal,
Čim bolj se temni okrog nas,
saj nisi sposoben uravnavati
tem bolj moramo odpreti svoje srce
svojih gibov.
(Edith Stein)
(dr. Marjan Turnšek) za luč od zgoraj.
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NEDELJA

* 24. MED LETOM * Janez Zlatousti, škof, c.u.

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
G.OLJKA 15.00 … za
14.9.

žive in rajne farane
+ Romea in Ido TAVČER
+ ČEDETOVE in VETERNIKOVE iz Založ
+ Petra PLOHLA

PONEDELJEK * Povišanje sv. Križa * Papas * Janez Gabrijel D.
POLZELA 19.00 … za + Marijo HUDOURNIK

15.9.

TOREK

* Žalostna Mati Božja * Valerijan, muč.

POLZELA 19.00 … za + Ladka in Ljudmilo KOLENC
… za + Cvetko DEDIČ
16.9.

SREDA

* Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Stanislava ROMIHA in starše
17.9.

ČETRTEK

* Robert Bellarmino, škof, cerkveni uč. * Hildegarda, red.

POLZELA 19.00 … za + Marijo VIDMAJER
… za + Jožeta in Faniko ZAGORIČNIK
… molitev za duhovne poklice
18.9.

PETEK

* Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Riharda, cesarica

POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo in Alojza HOJNIK
19.9.

SOBOTA

* Januarij, škof, mučenec * Teodor Angleški, škof

POLZELA 19.00 … za + Petra PUNGARTNIKA (obl.),
vnuka in Pavlo ter vse ŠPRONGOVE
… za + Marjana MEŠIČA
20.9.

NEDELJA * 25. MED LETOM * Andrej Kim Tae-gon, duh., kor.muč.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Kristino (obl.) in Miha SATLER
… za + Janeza MAROLTA
G.OLJKA 15.30 … po namenu romarjev (gibanje POT)

Zadovoljen človek od življenja ne pričakuje več,
kot mu življenje lahko nudi. So temni in svetli dnevi.
Zadovoljen človek uživa v dnevih, kakršni so mu podarjeni.
Kdor pričakuje preveč, se obdaja s temnimi oblaki.
Sam si greni življenje.
Pusti, da tvoje dežne oblake posuši sonce.
Po: P. Bosmansu

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 13. septembra, ob 15. uri,
bo sv. maša na Gori Oljki. Križeva nedelja
je. Mašuje p. Vanči Arzenšek. V cerkvi
sv. Križa želimo počastiti znamenje
odrešenja. Odzovite se!
V četrtek, 17. septembra, bo po večerni
maši srečanje staršev prvoobhajancev
v veroučni učilnici.
Devetdnevnica za birmance bo potekala
od 16. do 24. septembra (navodila
prejmejo pri verouku). V nedeljo, 27.
septembra, pa bo pri sveti maši ob
10.30 predstavitev birmancev.

vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos
za vse udeležence srečanja obvezna
spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva
do 13. septembra 2020 na sticna.net.
Letošnja Stična mladih je brezplačna,
vsi pa ste povabljeni, da z donacijo
podprete prizadevanja ustvarjalcev
dogodka. Podatki za donacijo:
IBAN: SI56 0510 0801 6448 476
SWIFT: ABANSI2X
Sklic:
001100
Oznaka: OTHR
Namen: Donacija Stična mladih
UPRIZORITEV MISTERIJA

V petek, 18. septembra, ob 20. uri bo v
V nedeljo, 20. septembra, bo krščena atriju Doma sv. Jožefa Celje uprizoritev
misterija španskega misleca Pedra
Ina K., Polzela.
V nedeljo, 20. septembra, ob 15. uri, Calderona de la Barce »Veliki oder
bo sv. maša na Gori Oljki po namenu sveta«. Vstop prost. V primeru dežja
bo uprizoritev v soboto.
gibanja POT.
STIČNA MLADIH 2020

19. septembra bo
potekala 39. Stična
mladih,
tokrat
v
prilagojeni izvedbi na 34
lokacijah po Sloveniji.
Mladi iz naše župnije od 9. razreda
osnovne šole naprej, ste povabljeni, da
se udeležite Stične v Preboldu in
sodelujete pri soustvarjanju dogodka.
Del programa bo skupen in posnet
vnaprej, nekatere aktivnosti pa bodo
organizirane
na
lokalni
ravni.
Dogodek se bo odvijal pred Aninim
domom v Preboldu od 15. do 21.
ure. Malico si naj udeleženci prinesejo
s seboj. Več o letošnji vsebini in
programu najdete na Facebooku in
Instagramu Stične mladih ter na
spletni strani dogodka.
Zaradi

URNIK VEROUKA 2020/2021

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

PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE

V torek, 6. oktobra, ob 20. uri se bo
pričel katehumenat. Info: www.jozef.si.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Breg pri Polzeli.

