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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je dejal: »Resnično,
povem vam:
Cestninarji in nečistnice
pojdejo pred vami
v Božje kraljestvo.
Janez je namreč prišel k vam
po poti pravičnosti
in mu niste verjeli,
cestninarji in nečistnice
pa so mu verjeli.
Vi ste to videli in se tudi
pôtlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«
(Mt 21,31-32)

Veliki Bog, svojo vsemogočnost
razodevaš predvsem z usmiljenjem in
prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj
s svojo milostjo, da si bomo
prizadevali za obljubljene dobrine
in dosegli nebeško veselje.
Po našem Gospodu Jezusu
Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi
in kraljuje vekomaj.
Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo

Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo
razumeli, da je prilika o »neenakih
sinovih« namenjena tudi nam. Iskreno priznajmo, da smo nemalokrat
podobni prvemu sinu iz evangelija.
To je bil »priden fantek«: očetu brez
pomisleka obljubi, da bo storil, kakor
mu je rekel, dejansko pa ravna drugače. »Kar je pri pobožnosti lahko in
nas dviga v očeh ljudi, to delamo,«
piše p. Albin Škrinjar. To je tisti naš
»Da, Gospod.« Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora človek potiti.
Bog ne prenese takega igranja, saj

vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki
očetu v obraz pove, da njegovega
naročila ne bo izpolnil, v srcu pa je
veliko boljši, kot se dela na zunaj,
očeta ima vendarle rad in bo z dejanji
popravil, kar je zagrešil z nepremišljeno besedo. Bog, on je oče iz prilike,
ne mara naših lepih besed in sladkih
obljub, hoče naša dejanja, naše življenje. Ob ravnanju drugega sina nam
p. Albin Škrinjar ponuja dragocen
nauk: »Nikar ne zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno
kesanje Bogu ljubše kot naša vase
zaverovana svetost!«
In take namišljene svetosti je med
tako imenovanimi 'dobrimi kristjani'
zelo veliko! Farizejska »žlahta« še
ni izumrla in tudi po naših žilah se
pretaka farizejska kri. Apostol Pavel
nam v današnjem drugem berilu,
vzetem iz Pisma Rimljanom, ponuja
učinkovit »protistrup« zoper bolezen
farizejstva: »Imejte v ponižnosti drug
drugega za boljšega od sebe.« Pa ne
samo navidezno, ampak iskreno.
Iščimo v soljudeh, kar je dobrega,
pa ne bomo tako samozadovoljni.
Apostol nam postavlja pred oči tistega, ki ga smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje naj bo v vas, ki
je tudi v Kristusu Jezusu.« Jezus nas
je s svojim zgledom naučil, kakšna
naj bo naša življenjska drža, naša
življenjska pot.
Po: S. Čuk

Družinska sreča
je v veliki meri odvisna
od medsebojne hvaležnosti.
(Leon-Joseph Suenens)

SLOMŠKOVA BESEDA

Moje preljube krščanske
žene, posebno matere, ve
ste moje upanje in veselje,
ve boste poboljšale svet,
rodile in vzgojile boljše ljudi ter naredile boljše čase – seveda le, če bo
sveta pobožnost vaša glavna lastnost.
Otroci so v vaših rokah, ve ste jim prve
učiteljice, prvi angeli varuhi. Materina
beseda je otrokova jutranja zarja –
kar ga mati nauči in lepega navadi,
ne pozabi vse svoje žive dni. Oh, srečen
otrok, ki ima pobožno mater! Oh, matere moje, učite, opozarjajte, molite,
prav pobožno vzgajajte svoje otroke,
vodite svojo hišo, vzdihujte in se
jokajte zaradi razuzdanih otrok ter
hudobnega moža, kajti le tako boste
premagale hudobni svet - ne z orožjem,
ne z bogastvom, ampak s pobožnostjo.
bl. Anton Martin Slomšek
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27.
1 9.

NEDELJA

* 26. MED LETOM * SLOMŠKOVA * Vincencij Pavelski

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
28.9.

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

PONEDELJEK * Venčeslav (Vaclav), muč. * Lovrenc Ruiz, jap. m.
POLZELA 19.00 … za + Marijo RIZMAL

29.9.

TOREK

* Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli * Janez Duklanski, red.

POLZELA 19.00 … za + Terezijo BAŠIČ
… za + Bogdana BIZJAKA in vse BAJHTOVE
… za + Albina KUHARJA
ter ostale KUHARJEVE in DELOPSTOVE
30.9.

SREDA

* Hieronim, duhovnik, c. u. * Gregor Armenski, škof

POLZELA 19.00 … za + Martina FLORJANCA
… za + Anico, Pavlo in Antona BAŠIČ
1.10.

1
2.10.

1

3.10.

1
4.10.

1

ČETRTEK

* Terezija Deteta Jezusa, devica, c. u. * Alojzij M.

POLZELA 18.00 … za + Pavla ARHA (8. dan)
… molitev za duhovne poklice

PETEK

* Angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik * Leger, škof

POLZELA 18.00 …
…
…
…

SOBOTA

za + Marijo KOTNIK
za + Kristino TURNŠEK (30. dan)
v čast Srcu Jezusovemu
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu

* Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat * Kandida, m.

POLZELA 18.00 … za + Alojzija TAVČARJA
… za + Janka, Frančiško in vse ŽURBIJEVE
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA * 27. MED LETOM * ROŽNOVENSKA * Frančišek Asiški
POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.00 … za
… za
G.OLJKA 15.00 … za

žive in rajne farane
+ Terezijo VASLE
+ Frančiško in Franca ZUPAN
mir in blagoslov v občini

Kdor spoštuje svoj narod,
mora spoštovati
tudi materino besedo
in skrbeti za njeno čast.
(bl. Anton Martin Slomšek)

dela cerkve, v stari cerkvi in zunaj na
platoju pred cerkvijo, kjer bodo sedeži
V nedeljo, 27. septembra bo pri sv. maši na predpisani razdalji.
ob 10.30 uraden začetek veroučnega leta.
Pri njej se bodo župnijskemu občestvu V nedeljo, 4. oktobra, ob 12. uri, bo krščen
predstavili letošnji birmanci. Prosimo Lan P., Prekopa, Vransko.
Božjega blagoslova!
V nedeljo, 4. oktobra, ob 15. uri, bo na
To nedeljo, 27. septembra, ob 15. uri, bo Gori Oljki sv. maša v čast Rožnovenski
na Bizeljskem osrednja slovesnost ob Materi Božji ter za mir in blagoslov v
občini. Daroval jo bo dekan, g. Mirko
prazniku bl. A. M. Slomška.
Škoflek. Pridružite se!
V četrtek, 1. oktobra, pri urah verouka,
ob 13.10 in 14.45, bo sveta spoved za
PSMM 2020 SLOVENIJA
prvoobhajance. Po njej, ob 15.30, še
OKTOBER: Molimo, da bi
čistilna akcija v cerkvi in okoli nje.
bili v moči krsta verni laiki,
V četrtek, 1. oktobra se prične mesec zlasti ženske, v večji meri vključeni v
rožnega venca. V cerkvi ga bomo skupaj odgovorne službe Cerkve.
molili pol ure pred vsako sv. mašo. Ta
dan je tudi začetek tridnevnice pred SV. MAŠE V OKTOBRU
prvim svetim obhajilom.
V mesecu oktobru se bodo večerne
V četrtek, 1. oktobra, ob 18.30, bo pred sv. maše pričenjale ob 18. uri.
izpostavljenim Najsvetejšim molitev za
PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE
duhovne poklice. Blagoslov.
V torek, 6. oktobra, od 16. do 19. ure, bo
V četrtek, 1. oktobra, bo po večerni sv. v Domu sv. Jožefa Celje tečaj priprave na
maši sestanek za starše birmancev.
sv. krst za starše in botre, ki v kratkem
V petek, 2. oktobra, ob 18.30, počastitev nameravajo krstiti svojega otroka.
in izročitev Srcu Jezusovemu ter blaV torek, 6. oktobra, ob 20. uri, se bo v Domu
goslov z Najsvetejšim.
sv. Jožefa Celje pričel katehumenat, priV soboto, 3. oktobra, bo birmanski dan. prava na zakramente za odrasle. Trajal bo
Birmanci vabljeni od 9. do 12.30 ure.
do velike noči 2021. Informacije in prijave:
V soboto, 3. oktobra, ob 18.30 počastitev 059 073 800, info@jozef.si. www.jozef.si.
in izročitev Srcu Marijinemu ter blaV Domu sv. Jožefa Celje je določenih 10
goslov z Najsvetejšim.
terminov (petek, 19.00, sobota, 8.30) za
OBVESTILA - VABILA

V nedeljo, 4. oktobra, ob 10. uri, bo v
župniji slovesnost prvega sv. obhajila.
Zaradi ukrepov varovanja pred korona
virusom bodo osrednje klopi v novem
delu cerkve rezervirane za prvoobhajance in njihove starše. Vsi drugi boste
imeli dovolj prostora v ozadju novega

tečaje priprave na sv. zakon. Prvi termin
9. in 10. oktobra. Informacije in prijave:
059 073 800, info@jozef.si. www.jozef.si.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Polzela I.

