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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Učitelj, katera je največja
zapoved v postavi?«
Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo
in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih
stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22,36-40)

Danes je žegnanjska nedelja, ko se
spominjamo posvetitve naših cerkva.
To so sveti prostori, saj smo tu priče
Jezusovemu darovanju pri sveti maši.
Tu prejemamo Jezusa v sv. evharistiji.
Tu je podeljenih večina zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu
za našo cerkev, pa tudi
za vse cerkve sveta,
kjer se lahko mi,
njegovi učenci,
vselej srečujemo
z njim.
Uvodi pri sv. mašah

V današnjem času, ko tako tečemo
drug mimo drugega, ker se nam mudi,
da bi čim več zaslužili, čim več imeli,
da bi iz življenja čim več iztisnili,
veliko govorimo o ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane
tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s
tem, da za sočloveka kaj žrtvujemo.
Če je treba, tudi svoje življenje. To
je rekel in z dejanjem tudi pokazal.
Svoje trdoglave učence je prepričeval, da morajo tudi oni tako delati,
če hočejo, da bodo ljudje verjeli
njihovim besedam.

Ljubezen do Boga in do bližnjega je
postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. Pomen
te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši
so se spuščali v drobnarije in izdelali
številne moreče predpise. Tudi mi,
ki nam sveti zgled darujoče ljubezni
našega velikega brata Jezusa in nas
krepi njegova milost, se radi zatekamo k manjšimi in lažjim 'zapovedim':
da se postimo, da molimo, da hodimo
k maši, da opravljamo pobožnosti
prvih petkov, da od časa do časa
prižgemo svečko pred kipom Marije,
in mislimo, da smo kristjani najvišjega razreda! Doma pa se morda
vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo
v družini, odnos z zakoncem, slabo
skrbimo za vsakdanje potrebe, morda
opravljamo, obrekujemo, a vse to nič
ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!«
je zagrmel Jezus na farizeje. »Bogu
dajete drobtinice, glavnega pa mu ne
daste – svojega srca.« Ta opomin bi
zaslužili tudi vsi mi.
Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober in pošten,
da nikomur ne delaš krivice. To je
polovica največje zapovedi in tako
ravnanje je pravilno, vendar mora
najti hrano in oporo v njeni drugi
polovici – ljubi svojega Boga z vsem
srcem. Če ne priznam Boga nad
seboj, ki mi daje pravo modrost, ki
mi pravi, da je on naš skupni Oče in
da smo zato vsi ljudje med seboj
bratje, bom prej ali slej doživel razočaranje nad ljudmi. Vabi nas k
pobožnosti darovanja, ki dviga naš
pogled kvišku in ga razširja k sočloveku.
Po: S. Čuk, Misli srca

VEČ KOT ZAPOVED

Zapoved ljubezni je
Kristus pred svojimi
učenci večkrat
poudarjal, da bi jim to bistveno
novozavezno oznanilo zapisal
globoko v srce. Še ob slovesu jim je
malo pred svojim odrešitvenim
trpljenjem nežno naročal: »To je
moja zapoved, da se ljubite med
seboj, kakor sem vas jaz ljubil ...«
Da, ljubezen je tista, ki vliva zaupanje
v srce in z zaupanjem mir in srečo.
Kdor ljubi s čisto nesebično Kristusovo
ljubeznijo, tako sebe kot bližnjega,
se nikogar in ničesar ne boji.
Več kot dvajset stoletij krščanstva
priča o čudovitih delih ljubezni.
Nepretrgan niz duhovnih in telesnih
del se blešči pred našimi očmi in nas
vzpodbuja, da bi tudi mi v našem
mrzlem, od sovraštva razklanem
veku, spolnili svojo dolžnost žive
krščanske ljubezni. Zapišimo si z
velikimi in neizbrisnimi črkami v
svoj delovni program: Vsaj eno
dobro delo vsak dan!
Iz čiste ljubezni strojena dobra dela
so in ostanejo naša edina tolažba za
tisti veliki dan, ki mora priti in se mu
nihče ne bo izognil. Le dejanska
ljubezen do Kristusa, to se pravi do
vseh njegovih bratov in sestra, pa
naj so sami po sebi našemu srcu
blizu ali daleč, nas bo privedla na
Kristusovo desnico, v večno
Ljubezen samo.
S. Janežič

1 10.
25.

NEDELJA * 30. MED LETOM * ŽEGNANJSKA * obl. posv. NM stoln.
9.00 … za + Ivana ŽGANKA (obl.) in Marijo
… za + Marka BERGANTA (obl.)
… za + Ido TAVČER

26.10.

PONEDELJEK * Julijan, mučenec * bl. Bonaventura iz Potenze, d.
19.00 … za + Stanka in Anico KOŠEC
… za + družino VOŠNJAK PEČOVNIK

27.10.

TOREK

* Sabina, mučenka *

19.00 … za + dva Rudija UDRIHA, Marijo in v zahvalo
… za + Alojzijo POTEKO
28.10.

SREDA

* Simon in Juda Tadej, apostola *

19.00 … za + Antona KUHARJA in ostale KUHARJEVE
29.10.

ČETRTEK

* Ermenilda, dev. * bl. Mihael Rua, duh.

19.00 … za + Zlatka KRONOVŠKA (8. dan)
30.10.

PETEK

* Marcel, muč. * bl. Dominik Collins, red., muč.

19.00 … za + Jožeta KORŽETA
31.10.

SOBOTA

* Bolfenk, šk. * Alfonz Rodriguez, red. * Marijin spomin

19.00 … za + Janeza in Anico CVENK (obl.) ter vse CVENKOVE
1.11.

NEDELJA * VSI SVETI * bogoslužje v čast vsem svetnikom
9.00 … za + Jožeta TRBEŽNIKA
… za + Alojza LOMŠKA

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov)
Do konca oktobra lahko maše z zgoraj navedenimi nameni spremljate na Radiu
Ognjišče (ob 19. uri); v novembru pa med tednom ob isti uri in v nedeljo ob
9. uri, na internetni povezavi: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3

Kristjan mora biti v svoji osnovni
usmeritvi človek upanja in
zaupanja, v zavesti, da ima končno
vse svoj smisel, tudi če
ga trenutno takoj ne uvidi.
(Alojzij Šuštar)

Ti veš, kaj mi je v prid, ne jaz.
Če mi hočeš poslati trpljenje in skrb,
mi podeli milost,
da bom vse voljno prenašal;
varuj me nevolje in samoljubja.
(bl. John Henry Newman)

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE

Na spletni strani Katoliške cerkve so
slovenski škofje objavili navodila za
duhovnike in vernike. Z razglasitvijo
pandemije so tudi v vseh slovenskih
regijah ukinjene vse javne sv. maše,
slovesno podeljevanje zakramentov
in sploh kakršno koli druženje vernikov, verouk pa se do nadaljnjega
izvaja na daljavo.
Ker se torej verniki ne bodo mogli
fizično udeleževati sv. maš, naj le-te
spremljajo po medijih, naj prejemajo
duhovno obhajilo in posvetijo čas
molitvi, branju Božje besede ali opravljanju dobrih del.
Škofje nas pozivajo, da vsi verniki brez
izjeme in dosledno spoštujemo ukrepe
za preprečevanje širjenja epidemije
in nas spodbujajo k molitvi za zdravje,
bolnike, zdravstveno osebje in konec
epidemije:
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus
Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom
in sestram, ki že nosijo križ bolezni in
so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje
zdravja, njihovim svojcem pa poguma
in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo
vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili
uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu
daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo
zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sv. Rok,
zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

VSI SVETI

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in
spomina na verne rajne, 2. novembra,
letos na pokopališčih in v cerkvah ne
bo nobenih bogoslužij in blagoslovov
z udeležbo vernikov. Duhovnik bo sam
blagoslovil pokopališče. Prav tako ne
bo organizirane molite v cerkvi. Za
rajne naj se moli v domačem okolju.
V nedeljo, 1. novembra, bo v
župnijski cerkvi na Polzeli, od
10.30 do 11. ure, možnost prejema
svetega
obhajila.
Potrebno
upoštevati ukrepe za preprečevanje
širjenja epidemije, istočasno je lahko
v cerkvi največ 6 oseb.
Spomini za rajne bodo opravljeni
takoj, ko bo možno. Kdaj bo to, bo
objavljeno v oznanilih. Naročate jih
lahko v času uradnih ur (torek od 9.
do 11. ure) ali jih oddate v poštni
nabiralnik na župnišču.
PSMM 2020 SLOVENIJA

NOVEMBER: Molimo,
da bi napredek na
področju robotike in umetne
inteligence vedno služil človeku.
ŽUPNIJA SV. MARJETE
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