
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Kar vam pravim v temi,  
povejte pri belem dnevu;  
in kar slišite na uho,  
oznanite na strehah.  
Vsakega torej,  
ki me bo priznal pred ljudmi,  
bom tudi jaz priznal pred  
svojim Očetom, ki je v nebesih.  
Kdor pa me bo  
zatájil pred ljudmi,  
ga bom tudi jaz zatájil pred  
svojim Očetom, ki je v nebesih. 

   

 (Mt 10,27; 32-33) 

 

V berilu 12. nedelje med letom 
poslušamo preroka Jeremija.  

Najbrž noben prerok ni toliko 
pretrpel kot prav Jeremija.  

Strah ga je bilo, ko je dobil nalogo 
oznanjati Božjo besedo trdovratnemu 

in upornemu ljudstvu.  
Vendar je pogumno  
jemal nase življenje,  

ki je bilo polno  
nevarnosti in bojev.  

Podpirali sta ga vera  
in zaupanje v Boga.  
Kako pa je z nami?  

Smo podobni Jeremiju? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V današnjem evangeliju kar trikrat 
slišimo: »Ne bojte se!« Najprej Jezus 
pravi: »Ne bojte se ljudi!« Ljudje so-
dimo po videzu, Bog sodi po namenih 
našega srca. Prišel bo dan, ko se bodo 
razkrili nameni vseh src javno, vpričo 
vsega človeštva, in takrat se bo vi-
dela prava vrednost človeka. Če se v 
življenju ravnam po načelu Bog me 
vidi, zlepa ne bom neiskren, dvoličen. 
Če imam pred očmi dejstvo: Bog me 
vidi in pozna do najglobljega kotička  
srca, bom iskren in se ne bom pret-
varjal pred ljudmi. Tudi se ne bom 
pretirano »grizel« zaradi takšne ali 
drugačne sodbe ljudi. Če me hvalijo, 
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sam najbolje vem, koliko sem vreden. 
Vem, da bi lahko bil boljši, če bi ko-
ristno uporabil vse Božje darove, zato 
me nobena hvala ne bo prevzela. Če 
me upravičeno grajajo, si bom grajo 
vzel k srcu in se bo poboljšal. Če pa 
graja ni upravičena, me ne bo potrla, 
zavedajoč se, da je pomembno edino 
to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom 
biti čim boljši v njegovih očeh. In če 
bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh 
ljudi ne bom mogel biti slab. 
 

Potem smo slišali Jezusove besede: 
»Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, 
duše pa ne morejo umoriti.« Vsa zgo-
dovina krščanstva je hkrati zgodovina 
mučencev, doslednih Jezusovih učen-
cev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, 
da so ohranili nedotaknjeno zvesto-
bo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, 
ki jo sprejmemo iz ljubezni do Boga 
in se uresničuje v medsebojni človeški 
ljubezni, se spremeni v biser. Pove-
ličana bo ljubezen mater, ljubezen 
trpečih, bolnikov, ostarelih, zapos-
tavljenih in preganjanih, tistih, ki jih 
svet - in ponavadi mi z njim - zaničuje, 
gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil 
svet, nam pripravlja velikanska pre-
senečenja. Od nas je odvisno, ali bodo 
ta presenečenja za nas ugodna ali 
neprijetna. Pomembno je vedeti: Bog 
stalno bedi nad nami. Če skrbi za 
ptice, kot so vrabci, ki niso ne poseb-
no lepi in niti kakšni prijetni pevci, 
bo menda skrbel za nas, ki nam je 
zaupal tako dragocene darove: svo-
bodno voljo, razum, posvečujočo 
milost. 
 

Predvsem naj se ne bojimo priznati 
njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo 
pokazati, da smo njegovi učenci. Ven- 

dar Jezus ne misli toliko na slovesne 
izjave in priseganja, da smo verni, 
misli predvsem, da ga ne zatajimo s 
svojim življenjem. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 

 OČE SKRBI ZA NAS 

 

 

Neki deček je potoval 
sam v vagonu. Ko je 

vlak speljal z ene od postaj, je starej-
šemu moškemu, ki je sedel ob njem, 
uspelo začeti pogovor z dečkom.  
»Ali potuješ kar sam?« 
»Da, gospod.« 
»Kako daleč pa se pelješ?« 
»Do končne postaje.« 
»Ali te ni strah, ko pa si sam odpravil 
na tako dolgo pot?« 
»Ne, sploh ni me strah.« 
»Kako pa to?« 
»Zato, ker je moj oče strojevodja.« 

 

Po: B. Rustja, Zgodbe za pogum 
 
 
 
 

 
 

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, 
duše pa ne morejo umoriti. Bojte se 
rajši tistega, ki more dušo in telo 
pogubiti v peklenski dolini! 
 

(Mt 10,28) 
 
 
 
 

 
 

Kadar rečemo komu »Bodi pogumen«,  
mu hkrati rečemo »Nisi sam!« 
 

(Phil Bosmans) 
 
 
 
 

 
 

Milost ni zato, da nam okrasi življenje,  
ampak da nas v življenju naredi močne,  
da gremo lahko naprej,  
da se ne bi osamili,  
ampak bi šli vedno skupaj. 
 

(papež Frančišek) 
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21. 6.. NEDELJA  *  12 MED LETOM  * Alojzij Gonzaga, redovnik 
 

 
 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne farane   
… za + Janeza MAROLTA 
… za + Alojza LOMŠKA 

 

22. 6.. PONEDELJEK  * Janez Fisher, škof * Tomaž More, mučenca 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Alojzijo ŠALAMON (obl.), Antona in sorodnike 
 

23. 6.. TOREK  * Jožef Cafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

 
 

… za + Ido TAVČER (pogrebna) 
… za + Alojza LIKEBA (obl.), starše LIKEB in POLESNIK 
 

 

24. 6.. SREDA  * Rojstvo Janeza Krstnika * Rumold, muč. * kres 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Janeza CUKJATIJA 
… za + Marijo KOTNIK (30. dan) 
 

25. 6.. ČETRTEK  * Viljem iz Vercelija, opat * Dan državnosti   
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… v zahvalo 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

26. 6.. PETEK  * Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Ivana VAŠLA in vse v družini VAŠL 
 

 

27. 6.. SOBOTA  * Ema (Hema) Krška, kneginja * Gudenes, mučenec 
 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Jožeta VAŠA 
 

 

28. 6.. NEDELJA  *  13 MED LETOM  * Irenej (Hotimir) Lyonski 
 

 

 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne farane   
… za + Angelo in Ludvika CIZEJ 
… za + Darinko ŽVEGLER 

   

 
 

     

Ljubljeni Marijini sinovi in hčere, vselej posnemajte ponižnost Božje Matere, in 
bodite v svojem načinu življenju podobni skromni vijolici, ki cveti na skrivnem. 
Skrbite, da svoj razum obogatite z znanjem, svoja srca okrasite s krepostmi, potem 
prepustite vašo čast Bogu, ki za vas skrbi. Če vas je Stvarnik opremil z lepoto, obdaril 
z dobrinami tega sveta, ne prevzemite se. Bog je dal, lahko tudi zopet vzame, kot mu 
bo všeč. Le njegovo ime naj bo vselej hvaljeno. Če se vam vaša dejanja posrečijo, vaše 
želje uspejo, ne bodite na to ponosni, temveč: »Ne nam, o Gospod, ne nam, temveč 
tvojemu imenu pripada čast«. Če hočeš zgraditi visoko stavbo, potem začni graditi 
globoke temelje; če želiš dospeti do velike sreče, gradi svojo srečo na ponižnosti; le 
ona je trdni temelj resnične sreče. »Bog se upira ošabnemu in da svojo milost le 
ponižnemu.« Marijo je povzdignil nad vse angele, ker mu je ugajal cvet njene tihe 
ponižnosti. Zgledujmo se po njej. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 
 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V sredo, 24. junija, bo ob 17.30, v stolni 
cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani, 
ljubljanski nadškof in metropolit in 
predsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. Stanislav Zore 
daroval sveto mašo za domovino ob 
državnem prazniku dneva državnosti. 
Iz varnostnih ukrepov zaradi 
epidemije COVID-19 bodo v stolnico 
lahko vstopili samo gostje z vabilom. 
Preostali verniki bodo lahko 
spremljali sveto mašo preko 
neposrednega prenosa na Radiu 
Ognjišče. Ob 20. uri bo 5 minutno 
zvonjenje z vsemi zvonovi. 
 
 

 

V četrtek, 25. junija, vabljeni na 
tradicionalni pohod po Slomškovi 
romarski poti. Izhodišče si tokrat 
pohodniki izberejo sami, v Novi Cerkvi 
jih pričakujejo med 15. in 18. uro. Tudi 
sklepne prireditve s sveto mašo ne bo, 
vsi prijavljeni pohodniki  pa dobijo ob 
prihodu  v Novo Cerkev malico. Nujna 
je prijava na pohod – na FB strani 
Društva Slomškova romarska pot ali 
preko e-naslova 
slomskova.romarska.pot@gmail.com. 
 
 

 

Študentke in študenti vabljen k 
bivanju v katoliškem Študentskem 
domu Janeza F. Gnidovca v Šentvidu 
v Ljubljani. Študentski dom deluje v 
okviru Zavoda sv. Stanislava. 
Poskrbljeno je za kvalitetno 
študijsko okolje, duhovno podporo 
ter pestro družabno dogajanje. 
Prijave sprejemajo najkasneje do 28. 
avgusta, več informacija pa na spletni 
strani jfg.stanislav.si, preko e-
naslova studentski.dom@stanislav.si 
ali na telefonu (01) 58 22 300. 

   

 

ORATORIJ 2020   
 

 

Letošnji oratorij bo na 
Polzeli potekal od 13. 
do 17. junija, začel pa se 
bo v nedeljo, 12. junija, 

s sveto mašo ob 10.30. Vabljeni k čim 
hitrejši prijavi, najkasneje pa do 8. 
julija. Prijavnice lahko najdete na mizi 
ob vhodu v cerkev ali na župnijski 
spletni strani. Za več informacij 
pokličite 070 910 052 (Erik). 
 
 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in 
neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni 
dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po 
svojem srcu, ki bo zvesto hodil za 
teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za 
nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom 
svoje osebnosti, nam pomaga rasti v 
zvestobi evangeliju in odkrivati 
znamenja časa. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen.  
 
 
 

 NEDELJSKE SVETE MAŠE 
 

 

V poletnem času bosta ob nedeljah 
dve sveti maši: 

ob 7. in ob 10.30 uri. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Orova vas. 
 
 

 

Trdno verujte v dobroto v svetu.  
V srcu vsakega človeka  

so čudoviti zakladi:  
vaša naloga je,  

da jih spravite na dan. 
 

(Raoul Follereau) 


