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Danes so Binkošti - praznik Svetega
Duha, Tolažnika, Posvečevalca in
Zdravnika. On je Gospod, ki oživlja.
Brez njega bi bila Cerkev mrtva.
Pridružimo se prošnji, s katero se ta dan
Cerkev obrača nanj: »Dušam madeže
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Splošni: Da bi mednarodna skupnost s
pozornostjo do najrevnejših držav spodbudila bolj konkretno pomoč in jih
predvsem rešila uničujočega bremena
tujih dolgov.
Misijonski: Da bi katoličani po vsem
svetu z ljubeznijo in konkretno bližino
podpirali delne Cerkve, ki delujejo v
krajih, zaznamovanih z nasiljem.
Slovenski: Da bi vera v Troedinega Boga
spodbujala v kristjanih čut za edinost v
različnosti, za soodgovornost in sodelovanje.

izmij, kar je suho, spet zalij in ozdravi
rane vse!«
Ob 10.30 maša na Gori Oljki. Na Polzeli
je ob tej uri ne bo.
V ponedeljek, 01. 06. je praznik. Spet
bomo romali - med drugimi možnostmi
tudi k Svetemu Duhu pod Olševo, žup.
Solčava (moški zbor).
V torek, 02. 06. ob 20. uri bo v prostoru
Karitas seja Župnijske karitas Polzela.
V nedeljo, 07. 06. so lanski birmanci
lepo vabljeni k maši ob 10.30. Spet se
bomo spomnili na darove Svetega
Duha in se zanje še enkrat zahvalili.
Pri tej maši bomo tudi sklenili veroučno
leto. Otroci bodo prejeli veroučna spričevala. Tisti, ki so se tako odločili bodo
sprejeti v ministrantske vrste …
Skavti stega Prebold-Polzela 1, 'Zeleno
zlate kobulice' so izdali prvo številko
svojega glasila »Utrinki …«
Prihodnjo nedeljo boste po svetih mašah povabljeni k darovanju v zbiralno
akcijo projekta »Ecce homo«.

ČUDEŽ …
Na Binkoštni dan je Sveti Duh v
učencih zaživel v vsej polnosti. Bili so
prerojeni. Prej preplašeni, zbegani,
negotovi - sedaj neustrašni in
neomajni v želji slediti Jezusovemu
nauku in oznanjati njegovo veselo
vest odrešenja.
Gospod, kolikokrat te skušam?
Ne, niso mi dovolj vsa znamenja,
ki mi jih pošiljaš.
Ni mi dovolj pogled na prečudoviti cvet,
nisem zadovoljna z lepotami življenja,
ki so okrog mene.
Ne, še vedno kričim po znamenjih z neba.
Oh, odpusti mi, Gospod.
Odpri mi oči in daj mi spoznati,
da je vse okoli mene eno samo znamenje.
In če me to ne prepriča, kaj me bo?
Zato te prosim še enkrat:
odpri mi oči, odpri mi srce, da bom
videla in spoznala tvojo ljubezen.

