
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

»Resnično, povem vam:  
Kar koli boste zavezali na 
zemlji, bo zavezano v nebesih, 
in kar koli boste razvezali na 
zemlji, bo razvezano v nebesih.  
Povem vam tudi:  
Ako se na zemlji dva izmed 
vas zedinita v kateri koli prošnji,  
jima bo vse storil moj Oče,  
ki je v nebesih.  
Kajti, kjer sta dva ali so trije  
zbrani v mojem imenu,  
tam sem jaz sredi med njimi.« 

   

 (Mt 18,19-20) 

 

Večno vprašanje s prvih strani Svetega 
pisma: »Sem mar jaz varuh svojega 

brata?« se v tej ali oni obliki ponavlja. 
Vsak človek je odgovoren za svojega 
bližnjega toliko bolj Kristusov učenec. 

Na primeren način mora potem ko je 
pometel pred svojim 

pragom – grešnika 
posvariti, da se bo 
morda spreobrnil. 

Molk iz strahu ali iz 
napačne obzirnosti je 

tiho pritrjevanje grehu. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V današnjem evangeliju nam Jezus 
priporoča nalogo bratskega svar-
jenja. Če vidimo, da je kdo zašel na 
napačno pot, je naša dolžnost, da ga 
opomnimo in posvarimo. Ta naloga 
pa je po svoje zelo tvegana. Če Jezusa 
prav razumemo, uvidimo, da nekoga 
lahko opomnimo le tedaj, če se sami 
zvesto držimo njegovih smernic za 
življenje. Bratsko svarjenje ne sme 
postati farizejska hinavščina: drugim 
znamo dajati lepe nauke, sami pa 
živimo čisto drugače od tega, kar 
govorimo in priporočamo. 
 

Naloga, kar dolžnost bratskega svar-
jenja je določena zlasti staršem, ki 
jim ne sme biti vseeno za njihove 
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otroke, zlasti odraščajoče. Pokojni 
koprski škof Janez Jenko je v svojem 
nagovoru med birmanjem uporabil 
slikovito primero iz otroških let, ki 
se mu je vtisnila v spomin. Izhajal je 
iz kmečkega okolja na Gorenjskem. 
»Ko sem bil otrok,« je dejal, »smo 
pri nas doma vsako leto imeli kokljo 
s piščanci. Koklja se je s svojimi piš-
čanci sprehajala okoli hiše. Ko se je 
na nebu prikazal orel, je svareče 
zapiskala in piščanci so prihiteli v 
zavetje njenih peruti. Tako je skrbela 
zanje. Danes pa se mnogi starši ne 
zmenijo, kje je njihov otrok, ki je 
morda v nevarnosti.« 
 

Seveda to svarjenje v družinah ne sme 
postati nekakšna policijska kontrola, 
ampak mora biti ljubezniva odprtost 
za pogovor. Prav tega je po družinah 
premalo. Družine so razbite zaradi 
dela in le malo časa so vsi njeni člani 
skupaj. Morda le ob večerih in ob 
koncu tedna, dokler otroci ne odras-
tejo. Zapoved posvečevati nedeljo 
med prvimi dolžnostmi dandanes 
vključuje to, da bi bili člani družine 
več časa skupaj, da bi se med seboj 
kaj pogovorili; pa tudi, da bi v krščan-
skih družinah navezali skupen po-
govor z Bogom, družinsko molitev. 
Krivda, da je pogovora v družinah 
premalo, je pri starših in pri otrocih. 
Otroci, zlasti odraščajoči, mislijo, 
da so starši »nemogoči tečneži«, ki 
ničesar ne razumejo, starši pa si 
morda prevečkrat predstavljajo, da 
otroci niso sposobni zrelega pogo-
vora. Do njih se obnašajo vzvišeno 
in zahtevajo stvari, za katere se sami 
ne zmenijo. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Če tvoj brat greši, pojdi 
in ga posvari na štiri 
oči. Če te posluša, si 
pridobil svojega brata.  

(Mt 18,15) 
 

Drugega skorajda ni slišati: »Glej, 
imam kup napak, ampak eno dobro 
lastnost pa imam: vse povem v 
obraz.« 
Toda zelo redko najdeš koga, ki ima 
toliko poguma, da naravnost opomni 
brata, ki ravna  napačno. Pravzaprav 
je to skoraj nemogoče.  
Govoriti za hrbtom je najbolj 
razširjen šport. V vseh okoljih. Tudi 
krščanskih. Da ne govorimo o 
cerkvenih: zakristije, samostani, 
kurije ... 
V prvih stoletjih Cerkve je bratsko 
opominjanje štelo med zadostilna 
dela ljubezni. 
»Po krivici sem slabo ravnal z nekim 
revežem. Jutri bom šel k tistemu 
kristjanu, ki se ne obnaša lepo, in ga 
z ljubeznijo, vendar odkrito 
opomnil.« 
To prakso bi morali znova uvesti: 
»Izgubil sem potrpljenje s kolegi. 
Jutri bom šel k tistemu kristjanu, k 
tistemu župniku, k tistemu svojemu 
sorodniku, k tisti redovnici, ki se ne 
obnašajo  lepo, in jih opomnil.« 
Tako bi se izognili, med drugim, 
mnogim spovedim, ki jih ljudje 
opravijo samo zato, da jih opravijo, 
in ravno tolikim obhajilom, ki jih 
prejmejo s preveč lahkim srcem. 

 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj    
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6. 9. . NEDELJA  *  23. MED LETOM - ANGELSKA * Zaharija, prerok 
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POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne farane 
… za + Alojza LOMŠKA 
… za + Alojza in Julijano KOLAR ter vse KOLARJEVE 
… za + Milana (obl.), Franca in Štefko FUŽIR 
 

 

7. 9. . PONEDELJEK  * Marko Križevčan, mučenec * Regina, devica 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + dva Karla VASLE n vse MACOVE 
 

8. 9. . TOREK  * Marijino rojstvo – mali šmaren * Serafina, vdova, redovnica 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za + Marijo, Franca in Branka Pfeifer 
 

 

9. 9. . SREDA  * Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozanam, laik 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Antona in Terezijo OREL 
 

10. 9. . ČETRTEK  * Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija, cesarica  

 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

 

… za + Slavka in Ivanko VAŠL ter  
            vse HOJNIKOVE in BLAŽIČEVE 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

11. 9. . PETEK  * Prot in Hiacint, mučenca * Bernard in Bonaventura, red. 

 
 

POLZELA     19.00 
  

… za + Terezijo VASLE 
 

 

12. 9. . SOBOTA  * Marijino ime * Tacijan, mučenec * Gvido, cerkovnik 

 

 

POLZELA     12.00 
POLZELA     19.00 

  

… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Franca JELENA (obl.)  
            ter Faniko, Marjeto in Franca 
… za + Kristino TURNŠEK (8. dan) 
 

13. 9. . NEDELJA  *  24. MED LETOM * Janez Zlatousti, škof, c.u. 

 

 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 

 
G. OLJKA           15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Romea in Ido TAVČER 
… za + ČEDETOVE in VETERNIKOVE iz Založ 
… za + Petra PLOHLA 

   

 
 

     

Vzgajati in urediti moramo sebe,  
če hočemo vzgajati  
in urejati otroke.  
Spoštovati jih moramo,  
če hočemo biti spoštovani. 
 
 

                                                  (Mirko Mahnič) 
 



 
 

  OBVESTILA - VABILA 
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Sandi Jeršič, Polzela in nevesta 
Anja Dovečar, Polzela. 
 

 
 

To nedeljo, 6. septembra, bosta krš-
čeni Iza K., Rimske terase in Lara L., 
Savinjsko nabrežje.  
 

 
 

V petek, 11. septembra, bo od 13. do 
14.30 ure sveta spoved za birmance. 
 
 
 

V soboto, 12. septembra, ob 9. uri, bo v 
petrovški baziliki Škofijski molitveni 
dan za duhovne poklice. Molivci za 
duhovne poklice, ministranti, ŽPS in 
vsi drugi lepo vabljeni.  
 

 
 

V nedeljo, 13. septembra, ob 15. uri, bo 
sv. maša na Gori Oljki. Križeva nedelja je. 
Mašuje p. Vanči Arzenšek. V cerkvi sv. 
Križa želimo počastiti znamenje 
odrešenja. Odzovite se! 
 

 
 

V četrtek, 17. septembra, bo po večerni 
sveti maši  srečanje staršev 
prvoobhajancev v veroučni učilnici. 
 

 
 

Devetdnevnica za birmance bo 
potekala od 16. do 24. septembra 
(navodila prejmejo pri verouku). V 
nedeljo, 27. septembra, pa bo pri sveti 
maši ob 10.30 predstavitev birmancev. 
 

 
 

 STIČNA MLADIH 2020 
 

 

19. septembra bo 
potekala 39. Stična 
mladih, tokrat v 
prilagojeni izvedbi na 34 
lokacijah po Sloveniji. 

Mladi iz naše župnije od 9. razreda 
osnovne šole naprej, ste povabljeni, da 
se udeležite Stične v Preboldu in 
sodelujete pri soustvarjanju dogodka. 
Del programa bo skupen in posnet 

vnaprej, nekatere aktivnosti pa bodo 
organizirane na lokalni ravni. 
Dogodek se bo odvijal pred Aninim 
domom v Preboldu od 15. do 21. 
ure. Malico si naj udeleženci prinesejo 
s seboj. Več o letošnji vsebini in 
programu najdete na Facebooku in 
Instagramu Stične mladih ter na 
spletni strani dogodka.  Zaradi 
vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos 
za vse udeležence srečanja obvezna 
spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva 
do 13. septembra 2020 na sticna.net. 
Letošnja Stična mladih je brezplačna, 
vsi pa ste povabljeni, da z donacijo 
podprete prizadevanja ustvarjalcev 
dogodka. Podatki za donacijo: 
 

IBAN:     SI56 0510 0801 6448 476 
SWIFT:  ABANSI2X 
Sklic:       001100 
Oznaka: OTHR 
Namen:  Donacija Stična mladih 
 
 

 VEROUK 2020/2021 
 
 

Verouk se prične 7. septembra,  birmanci 
pa se srečujejo že od 3. septembra. 
Predvideni urnik 2020/2021: 
 

 

 

 

 

 

 

Birmanci (8./9. razred) imajo do 
birme verouk kot do sedaj: 
 
 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Breg pri Polzeli. 


