OZNANILA:
● Kdor doživi Jezusovo moč in bližino, kdor okuša
njegovo milost, bo o tem tudi govoril. Naj tudi naši
birmanski kandidati tako občutijo prijateljstvo z
Jezusom, da se ga bodo držali vse življenje. Naj
SVETE MAŠE
postanejo njegove priče v naslednjih rodovih.
od 16. do 22. 4. 2018
● Danes ob 16. uri bo v cerkvi Sv. Cecilije dekanijska
ponedeljek:
revija cerkvenih pevskih zborov. Vabljeni, da s
7.30 za + Andreja Bevca
pesmijo slavimo Gospoda.
18.30 za + Toma Jerena, 30. dan ● Danes se začne teden molitve za duhovne poklice.
za + Franca Kunst in Preskar
Vsak dan bo pri mašah nagovor in prošnje za to
torek:
perečo zadevo naše krajevne Cerkve. S pomanj7.30 za + Dono Resnik
kanjem molitve slabi duhovna moč družin in
18.30 za + Ivanko Plevčak
pripravljenost slediti Jezusu v duhovnih poklicih.
sreda:
● Jutri ob 17.30 bo v SMC predavanje in pogovor za
7.30 za + Katarino Lojen
starše, ki ga bo vodil Staš Žnidar. Vabljeni.
18.30 za + 2 Ivana in Marijo Glinšek
● Prihodnja nedelja bo 4. velikonočna in nedelja
četrtek:
Dobrega pastirja. Ob 15. uri bo v Marijini cerkvi v
7.30 v zahvalo in prošnjo za zdravje
Celju molitvena ura, nato škofova sv. maša za naše
18.30 za + Marto Lipar
svetniške kandidate in nove duhovne poklice ob liku
petek:
duhovnika Izidorja Završnika, ki je med vojno šel v
7.30 za + Škrablove
smrt namesto drugega zapornika.
18.30 za + Mirka in Lackerjeve,
● Pripravljamo se na prejem relikvij bl. Alojzija
Čermožnik in Florjančič
Grozdeta, velikega apostola svojih vrstnikov. Pred
sobota:
blagoslovom se mu bomo priporočili s skupno
7.30 za rojstni dan
molitvijo, osebno pa lahko molite tisto, ki je v Glasilu
18.30 za + Regner, Ramšak in
in na sliki, ki je na voljo na polički za tisk. Tam vzemite
Brečko
tudi revijo Don Bosko, v kateri svoj poklic redovnega
NEDELJA:
brata predstavlja naš g. Vili.
8.00 za + Antona, Bojana in
sorodnike Belina ter Krulec NAPOVEDNI KOLEDAR
16. 4. predavanje in pogovor za starše
za žive in + župljane
10.00 za + Franca in Genovefo Uršič

Raduj nebeška se Gospa, aleluja,
ker On, ki si rodila ga, aleluja,
raztrgal smrti je vezi, aleluja,
oj prosi za nas milosti, aleluja.
Raduj nebes Kraljica se, aleluja,
prišla rešitve doba je, aleluja,
pekla je zmagana oblast, aleluja,
Bogu povsod se poje čast, aleluja.

22. 4. srečanje staršev prvoobhajancev
nedelja svetniških kandidatov
1. 5. začetek šmarnic
3. 5. srečanje bralcev Božje besede
4. 5. recital o bl. Alojziju Grozdetu
6. 5. praznik sv. Dominika Savia
7. 5. seja ŽPS
13. 5. romarski shod Marije Pomočnice
sprejem relikvij bl. Alojzija Grozdeta

15. 4. 2018

3. velikonočna nedelja
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MIZA BOŽJE BESEDE
Apd 3, 13-15

Psalm 4
1 Janezovo pismo 2, 1-5
Luka 24, 35-48

Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili
pomilostitev ubijalca, Začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obúdil od
Jezus je apostolom, ki še niso verjeli v njegovo mrtvih in mi smo temu
vstajenje, pokazal svojo ranjeno roko, razložil, priče.
kaj je o njem zapisano že v Svetem pismu,
Dvigni, Gospod, nad nami
pokazal poslanstvo, ki ga imajo na svetu in
svetlobo svojega obličja!
pot evangelija, po kateri naj hodijo.
To je simbolno prikazano na ilustraciji z
Kdor pravi: ›Poznam ga‹,
Jezusovo roko na zvitku Pisma in s prstom, ki pa se njegovih zapovedi ne
kaže pot, po kateri naj gredo učenci. Od Boga drži, je lažnivec in v njem
ni resnice.
navdihnjeno Sveto pismo je tudi za nas
najvišje in najboljše potrdilo dogodkov o
Odprl jim je um, da so
doumeli Pisma: Tako je
Jezusovem nauku, smrti in vstajenju. V
pisano:
Mesija bo trpel in
Apostolskih delih pa beremo, da priče za to
tretji dan vstal od mrtvih, in
niso le apostoli, ampak tudi Sveti Duh, ki ga je
v njegovem imenu se bo
Bog dal vsem, kateri so mu poslušn i. Zato
oznanilo vsem narodom
berimo Božjo besedo, pogovarjajmo se o njej, spreobrnjenje v odpuščanje
utrjujmo vero drug drugemu in bodimo priče grehov. Vi ste priče teh
reči.
Jezusove navzočnosti, moči in dejanj.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
VATIKAN, 9. april – Ob izidu
apostolske spodbude papeža
Frančiška Veselite in radujte se je danes na tiskovnem
uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca.
Dokument želi »pokazati
večno aktualnost krščanske
svetosti. Predstavljena je na
enak način, kot je zapisano v
Svetem pismu, da bi jo lahko
predlagali vsem kot željeni cilj
poti vsakega človeka.« Papež Frančišek to misel povzame z besedami: »Svetost
je resnično življenje, sreča,
za katero smo bili ustvarjeni.
Nasprotje od svetosti ni najprej grešno življenje, ampak
to, da se zadovoljimo s povprečnim, razvodenelim in neosnovanim življenjem. Biti
kristjani pomeni od Boga v
dar prejeti življenje, ki je lepo,
bogato s smislom, polno
okusa; odpraviti se na pot
nas dela bolj žive, bolj človeške.« Svoje življenje oblikujemo po zgledu Kristusovega
življenja; molitev in delovanje
v svetu, trenutki tišine, služenja, družinsko življenje, služba. Vse to lahko postaja del
poti posvečevanja.

FATIMA, 6. april – Od 12. do
15. aprila bo v Fatimi potekal
seminar, ki ga organizirata
Svet evropskih škofovskih
konferenc in Simpozij škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja. Škofje bodo skupaj razmišljali o temi Pomen
globalizacije za Cerkev in kulture v Evropi ter Afriki. S tem
želijo okrepiti občestvo in sodelovanje ter skupaj razmišljati o izzivih našega časa.

BLAŽENI
ALOJZIJ GROZDE
* 27. maj 1923, Zgornje Vodale,
† 1. januar 1943, Mirna.

- otroštvo
Lojzetovega rojstva se v revni
kmečki hiši niso nič kaj veselili, saj
je bil nezakonski otrok. Čeprav je
bila mati pridna in skromna, so jo
domači gledali postrani. Ko je Lojzek že shodil, se je nekoč, ko so napravljali drva, po nesreči nanj zavalil velik hlod. Iz glave mu je tekla kri.
Mislili so, da bo umrl. A prišel je k sebi in rana na glavi
se je zacelila, brazgotina pa ostala.
Ko je bil star štiri leta, je mati odšla na nov dom v
dve uri oddaljeno vas – ne na dom Lojzetovega očeta.
Na poročnih fotografijah Lojzek ni smel biti. Tako je
ostal brez matere v svoji rojstni hiši. Nekega večera je
prižgal plamenico in hotel ponoči k svoji mami. Ker se je
teta bala, da bo res sam odšel v noč, ga je zaprla s spodnjo shrambo. V jezi je tam razbil brento in brcnil
piščanca, da je poginil. Kasneje je za nekaj časa prišel k
materi, a je moral spet oditi. Čutil se je povsod nekako
tujega, včasih je kje na tihem jokal.
S šestimi leti je začel hoditi v šolo. Kot bister deček
se je kmalu otresel občutka zapostavljenosti. Za učenje
je dobil veliko veselje. Zaradi kmečkega dela so mu večkrat branili iti v šolo, a je nalašč bolj zgodaj vstal, napasel
živino, vzel knjige in skozi okno pobegnil v šolo. Knjiga
in lepa narava, to je postalo veselje njegove mlade duše.
V šolo, poldrugo uro daleč, je prihajal v vsakem vremenu. Pri součencih je imel velik ugled. Vse ga je zanimalo. Vse okolje mu je vcepljalo vernost in ljubezen do
domovine. Učitelj je v njem videl nekaj posebnega.
Stara mati se spominja, kako se je Lojzek veselil prvega svetega obhajila. Prišel je k njej v več ur oddaljeni
kraj in jo prosil za prvoobhajilno obleko, ker mu je mati
ni mogla preskrbeti. To je tokrat storil njegov oče. Ta
dan je v njegovo srce posijalo in ga ogrelo Božje sonce.

MOLITEV K GROZDETU

SVETNIKI v tem tednu

Nebeški Oče, v blaženem Alojziju Grozdetu
si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in
doslednega življenja po evangeljskih načelih,
za katere je v moči evharistije živel in deloval
vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti.
Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo.

P Bernardka, redovnica
T Rudolf, mučenec
S Evzebij, škof
Č Leon IX., papež
P Teotim, škof
S Anzelm, škof

Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija
Grozdeta mi podeli milost, za katero te prosim
… (tiho izrečem prošnjo). Amen.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

RECITAL O GROZDETU
V pripravi na postavitev Grozdetove podobe in relikvij
v naši kapeli smo povabili mlade in druge sodelavce v
Domu sv. Jožefa, da bodo v naši kapeli predstavili v
petek 4. maja ob 19. uri RECITAL O BL. ALOJZIJU
GROZDETU. G. Jože Planinšek pravi, da je nastopajoče
prepričal in osvojil lik tega mladega slovenskega pričevalca, pesnika in zavzetega apostola vrstnikov. Zato bo
tudi njihov nastop pričevanje. Vredno je to videti!

VABILO NA PEVSKO REVIJO
V nedeljo 15. aprila bo ob 16.00 pri kapucinih v Celju
dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov, na kateri
bosta sodelovala tudi naš mešani in otroški pevski zbor.
S svojo udeležbo dajmo priznanje cerkvenim pevcem za
njihov trud in sodelovanje pri svetem bogoslužju.

DUHOVNI POKLICI
Večkrat slišimo zaskrbljeno vprašanje našega
škofa, koliko župnij bo v prihodnje ostalo brez duhovnika, saj razen letošnjega novomašnika v bogoslovju
ni nobenega duhovniškega kandidata iz naše škofije.
Brez duhovnikov bodo osiromašene družine in vse
Božje ljudstvo. Zato velja njegovo vabilo osebno vsakemu katoličanu, da začne moliti za duhovne poklice.

BERNARDKA Soubirous, ki
jo poznamo kot Bernardko
Lurško, se je rodila leta 1844
v Lurdu. Bila je najstarejša od
šestih otrok v družini mlinarja
brez stalnega zaslužka. Bili
so večkrat lačni kot siti, zato
so bili otroci bolehni. Bernardkina velika življenjska
naloga se je pričela 11. februarja 1858, ko je šla s sestro in
prijateljico nabirat suhljad na
obrežje reke Gave. Prikazala
se ji je čudovito lepa in ljubezniva Gospa. Bog, ki se razodeva malim, prevzetnim pa
se skriva, je uporabil Bernardko, da je poživil češčenje
Matere Božje v naših časih.
Gospa, ki se ji je prikazala, se
ji je predstavila z imenom
'Brezmadežno spočetje«. Štirinajstletni Bernardki je obljubila, da jo bo naredila srečno
ne na tem, ampak na onem
svetu. Prosila jo je, naj moli
za grešnike in dela pokoro
zanje. Na kraju prikazovanj
je počasi zrasla cerkev, tam
je privrel na dan znameniti
studenec lurške vode, ki je po
kemični sestavi povsem enaka vodi drugih studencev v
okolici, vendar povzroča čudežna ozdravljenja. Letno
pride v Lurd nad 40.000 bolnikov. Tam je bilo doslej nad
5.000 nerazložljivih ozdravljenj, Cerkev pa jih je kot čudeže priznala kakšnih šestdeset.

