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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Odgovóril je enemu izmed njih:
»Prijatelj, ne delam ti krivice.
Ali se nisi pogodil z menoj
za en denarij?
Vzemi, kar je tvojega, in pojdi!
Hočem pa tudi temu
zadnjemu dati kakor tebi.
Ali ne smem storiti s svojim,
kar hočem?
Ali je tvoje oko hudobno,
ker sem jaz dober?«
Tako bodo poslednji prvi in
prvi poslednji.
(Mt 20,13-16)

Pravični Bog, ko si dal prvemu
delavcu prav toliko kot zadnjemu,
si nam pokazal, da so tvoja pota
daleč od naših poti, kakor je nebo
visoko nad zemljo.
Odpri naša srca
modrosti tvojega Sina,
da bomo z veseljem
posvetili vse svoje moči
delu za tvoje kraljestvo.
Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo

Mislim, da med nami ni nikogar, ki
bi bil pripravljen delati za takega
gospodarja, ki daje enako plačo za
eno uro dela kot za cel dan garanja.
Po naši pameti so imeli čisto prav
tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? Enako
plačuješ tiste, ki so prišli delat pod
noč, kot nas, ki smo prenašali težo
dneva in vročino!« Pravim – po naši
pameti. Jezus je imel namen s tole
zgodbo povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. Resnico, ki
smo jo slišali že v prvem berilu iz
ust preroka Izaija: »Moje misli niso
vaše misli, in moja pota niso vaša

pota, govori Gospod!« Jezus je hotel
poudariti, da je Božja pravičnost čisto
drugačna od človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, ker
nujno sodimo po tem, kar vidimo,
Božja pa se ravna po namenih srca,
po ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore.
Krivice Bog ne dela prav nikomur.
Vsakemu daje dovolj možnosti, da
bi bil srečen tu in potem vso večnost,
v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo sejali na tem
svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto
odveč. Gospodar v današnjem evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je
tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve povedati,
da je na tem svetu nevoščljivosti
toliko, da ne bi bilo treba drv, če bi
gorela, in ugasnila ne bi do konca
sveta. Ljudje smo čudna bitja: če se
komu dobro godi, se brž zaleže v naše
srce črv nevoščljivosti in privoščimo
mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata
strašno pomanjkanje ljubezni do
bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa
želimo biti vsi mi.

KRISTJANI

Ti zadnji so delali eno
uro in si jih izenačil z
nami, ki smo prenašali
težo dneva in vročino.
(Mt 20,12)

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani,
ki ne poznajo Pridigarja in ne znajo
moliti psalmov?« mrmrajo »najbolj
zavzeti« kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki
ne preživijo vsaj tedna na leto na poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem
znamenitem samostanu?« mrmrajo
nobel kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki
po večerji ne prihajajo na župnijska
srečanja, ki jih ne moreš razumeti,
če ne postaneš naš član?« mrmrajo
večerni kristjani.
Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na
hitro, da tečejo opravit drugo, triurno
s kakšno »drugo skupnostjo« ...
Jaz sem na strani gospodarja vinograda.
Rad imam nedeljske kristjane, ki zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem
trenutku polulal v hlačke, pa so vendarle prišli.
Kristjane, ki po večerji ne morejo od
doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje in iti na delo, ki ga z največjo vnemo
nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravljajo.
opravimo dobro. Bog nam obljublja Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cepravično plačilo.
nijo, ker so dobrosrčni, pošteni, veliPo: S. Čuk kodušni, vedno pripravljeni pomagati.
Družinska sreča je v veliki meri
odvisna od medsebojne hvaležnosti.
(Leon-Joseph Suenens)

In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer
izpričujejo pristno Božjo ljubezen in
dobroto.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

20.
1 9.

NEDELJA

* 25. MED LETOM * Andrej Kim Tae-gon, duh., kor.m.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Kristino (obl.) in Miha SATLER
… za + Janeza MAROLTA
G.OLJKA 15.00 … po namenu romarjev (gibanje POT)
21.9.

PONEDELJEK * Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona, prerok
POLZELA 19.00 … za + Marijo KOTNIK

22.9.

TOREK

* Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin, kot. Katehista, muč.

POLZELA 19.00 … za + Milana in Zinko TERGLAV in ŠPRONGOVE
23.9.

SREDA

* Pij iz Pietrelčine, redovnik, spovednik * Lin, papež

POLZELA 19.00 … za + Pavlo POLESNIK (obl.) in Martina
24.9.

ČETRTEK

* Anton Martin Slomšek * Robert Salzburški, škof

POLZELA 19.00 … za + Borisa CIMPERMANA
… molitev za duhovne poklice
25.9.

PETEK

* Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, mučenec

POLZELA 19.00 … za dva + Cirila PRAPROTNIK, Frančiško in Marijo (obl.)
26.9.

SOBOTA

KVATRE

POLZELA 19.00 … za + Hildo FLORJANC
… za + Janeza MAROLTA

27.9.

NEDELJA * 26. MED LETOM * SLOMŠKOVA * Vincencij Pavelski

* Kozma in Damijan, mučenca * Terezija Couderc, red.

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

žive in rajne farane
+ Jožeta CIGALETA (obl.) in Marijo GOVEK
+ Jožeta in Štefko KAČ
+ starše HRIBERNIK in sestre

Velika izguba, strašno osiromašenje, če se ne znamo več čuditi,
če se ne znamo več igrati, če se je izgubila vsa domišljija.
Zdi se mi zelo slabo, če so danes v glavnem pregnali iz šol
pravljice in čudežen zgodbe, če univerze postajajo tovarne znanja.
Človeštvo umira od same učinkovitosti. Domišljija je pregnana.
Ljudje so načrtno in računalniško vključeni v delovne procese.
In tu morajo samo eno: brezhibno delovati.
Zakaj so se morale vse sanje, igre in domišljija
razgubiti ob hladno preračunanih interesih?
Phil Bosmans, Živi vsak dan

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

V nedeljo, 20. septembra, bo krščena O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano
vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v
Ina K., Polzela.
svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski
To nedeljo, 20. septembra, ob 15.30, bo škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto
sv. maša tudi na Gori Oljki. Pripravlja hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal,
jo skupina POT.
za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom
V četrtek, 24. septembra, je god svoje osebnosti, nam pomaga rasti v
blaženega Antona Martina Slomška. zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja
Pomnožimo molitev za njegovo časa. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
kanonizacijo.
Do četrtka, 24. septembra, bo potekala
devetdnevnica za birmance. Spomnimo
se jih v molitvi! V nedeljo, 27. septembra,
se bodo pri sveti maši ob 10.30 birmanci
predstavili župnijskemu občestvu.

URNIK VEROUKA 2020/2021

V četrtek, 24. septembra, ob 15.30 uri,
bo sveta spoved za prvoobhajance.
V nedeljo, 27. septembra, bo pri sveti
maši ob 10.30 še uraden začetek Birmanci (8./9. razred) imajo do
novega veroučnega leta. Prosimo birme verouk kot do sedaj:
Božjega blagoslova!
V nedeljo, 27. septembra, bo krščena
Eva O., Ločica.

PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE

27. septembra bomo obhajali Slomškovo V torek, 6. oktobra, ob 20. uri, se bo v
nedeljo. Osrednja slovesnost ob prazniku Domu sv. Jožefa Celje pričel katehumenat, priprava na zakramente za odrasle.
bo ob 15. uri na Bizeljskem.
Informacije in prijave: 059 073 800,
info@jozef.si. www.jozef.si.
MOLITEV ZA KANONIZACIJO
BL. ŠKOFA A. M. SLOMŠKA

TEČAJI ZA ZAROČENCE

Nebeški oče! Blaženi škof Anton Martina V Domu sv. Jožefa Celje je določenih 10
Slomšek je luč na poti našega dvodnevnih terminov (petek, sobota) do
krščanskega življenja. Naj nas spremlja septembra 2021. Prvi termin 9. in 10.
njegov zgled in podpira njegova oktobra. Informacije in prijave: 059 073
priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in 800, info@jozef.si. www.jozef.si.
med seboj napredovali v veri, upanju in
SKRB ZA CERKEV
ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za
njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Breg pri Polzeli.

