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G l a s i l o Blaženi A. M.
župnije Celje S l o m š e k
3. velikonočna nedelja Leto XVII. št. 16

Apostoli so postali priče, kakor je bil
priča Jezus sam. Ne
z grožnjami, nasiljem
ali
maščevanjem,
ampak z vero, upanjem in ljubeznijo.
Tudi nekaj čudežev
so naredili, toda glavna moč njihovega
pričevanja je bilo njihovo življenje.
Pri nas se dandanes od časa do časa razvname
pravda, ali smo verni v naši družbi enakopravni ali
ne. Na srečo pa je to razpravljanje o drugorazrednosti drugorazrednega pomena. Prvorazredno je,
da nam je Kristus dal dovolj možnosti pričevanja,
ki nam ga ne more odvzeti nobena družba.
Kdo nam more prepovedati, da postanemo luč
sveta in sol zemlje? Kdo nam more prepovedati,
da se ravnamo po osmerih blagrih? Kdo mi more
reči: Ne smeš biti ubog v duhu in resnici? Ne smeš
biti krotak, usmiljen, čistega srca, miroljuben? Ne
smeš moliti za tistega, ki te preklinja? Ne smeš
delati dobro tistemu, ki ti dela hudo? Ne smeš se
veseliti, če si zaradi pravice preganjan? Družbe, ki
bi mogla to prepovedati, na svetu ni. Kristjanom
nihče ni mogel nikdar odvzeti možnosti, da so živeli iz vere in upanja, predvsem pa iz ljubezni, tudi
ljubezni do sovražnikov.

BOŽJA BESEDA
Apd 3, 13-15
Ps 4
1 Jn 2, 1-5
Lk 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 mrtvih
in mi smo temu priče.«
Dvigni, Gospod, nad nami
svetlobo svojega obličja!
Kdor pravi: ›Poznam ga‹,
pa se njegovih zapovedi ne
drži, je lažnivec in v njem ni
resnice.
»Tako je pisano: Mesija bo
trpel in tretji dan vstal od
mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem
narodom spreobrnjenje v
odpuščanje grehov, s čimer
bodo začeli v Jeruzalemu. Vi
ste priče teh reči.«

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade

271. Kaj pomeni: družina
je 'Cerkev v malem'?
Kar je Cerkev v velikem,
to je družina v malem:
podoba Božje ljubezni
v človeški skupnosti.
Vsak zakon se dopolni
v odprtosti za druge, za
otroke, ki jih Bog podarja, v medsebojnem
sprejemanju, v gostoljubnosti, v življenju za
druge.
Pri 'novi poti' kristjanov
v pracerkvi ni nič bolj
fasciniralo ljudi kot ravno
'domače cerkve'. Pogosto je prišel kdo in »z vso
svojo hišo sprejel vero v
Gospoda. In tudi veliko
(drugih) je verovalo in se
dalo krstiti« (Apd 18, 8).
V nevernem svetu so nastali otoki žive vere, kraji
molitve, medsebojne delitve in prisrčnega gostoljubja. Rim, Korint, Antiohija, velika antična mesta
so bila kmalu posejana
z domačimi Cerkvami kot
s svetlimi točkami. Tudi
danes bi lahko družine,
v katerih je Kristus doma,
postale veliki kvas prenove naše družbe.

Želimo živeti in izpolniti
naročilo vstalega in poveličanega Jezusa, naj gremo
po vsem svetu in ozna-nimo evangelij vsemu
stvarstvu. Seveda ne gre le
za misijonsko poslanstvo
za daljne dežele. Vidimo,
da je misijonsko področje
že kar naša Slovenija, naše
župnije in družine.
Ko so apostoli poslušali
po Jezusovem vstajenju
njegova naročila, so bili
vedno skupaj. Pripadali
so skupnosti apostolov in
skupnosti učencev. Skupaj so rasli v veri in odkrivanju novih
razsežnosti poslanstva. Sveti Duh jih je potrjeval v skupni molitvi, v bratski skupnosti, v novih potrebah. Skupaj so v Svetem
Duhu iskali in se tudi odločali. Kar pomislimo na dogodek ob
izbiri apostola Matija, na zbor v Jeruzalemu glede apostolata
med pogani in drugo.
Ta zgled želimo živeti letos v molitvi za nove duhovne poklice.
Kot skupnost čutimo to nalogo Cerkve. Verjamemo tudi, da
Gospod kliče vedno dovolj mladih za poslanstvo v Cerkvi. Zato
molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali v
skupnosti vernikov in odkrivali lepe zglede. Molimo za to, da bi
mladi pogumno iskali svojo življenjsko pot in se ne prestrašili
Gospodovega klica v posvečeno življenje. Molimo tudi zato, da
bi znali prav razločevati Božji klic in
se tudi jasno odločili. Sodobna miselnost pokaže, kako se mnogi težko
dokončno odločijo za poklic – naj bo
to za poročenost ali za posvečenost.
Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem krščanske skupnosti – župnij
in družin –, bodo mladi dobili moč
za prave in dokončne odločitve, za
izpolnitev Božje volje.
Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof

VERA JE HOJA ZA VSTALIM

Velika noč postavlja našo vero pred mnoga vprašanja in težave, kot smo to videli že pri apostolih zlasti pri Tomažu. Kako
naj torej pridemo do velikonočne vere? Ali nam more kdo
prepoditi dvome, ki se nam morda pojavljajo?
Vera v vstalega Kristusa ne nastaja in ne raste iz dokazovanja
in prepričevanja. Do nje prideš le, če se odpraviš za Vstalim,
če se odločiš slediti idealu. Po vstajenju je Jezus najprej povedal učencem, da gre pred njimi v Galilejo, in jim naročil, naj
pridejo za njim. Naj hodijo za njim, kamor je šel pred njimi.
Vera v vstajenje je hoja za Kristusom, vstop v življenjsko povezanost z njim.
Stara zaveza poroča o Mojzesu, da je želel videti Božje obličje,
pa mu ni bilo dano, ampak mu je Bog dovolil le, da ga je videl
v »hrbet«. Ta skrivnostna govorica Stare zaveze ima vendarle
globok pomen, razkrije pa se v Jezusovem povabilu: »Hodi
za menoj!« Kdor hodi za nekom, ga seveda gleda v hrbet. Tu
je odgovor na vprašanje, kako moremo videti Boga: tako, da
hodimo za njim, da stopimo na pot, po kateri nas hoče voditi.
Na poti do vere človek potrebuje verodostojne priče. To je
veljalo že od začetka krščanstva.
Vstali Kristus se ne prikaže kakšni
veliki množici v javnem spektaklu, ampak se prikaže pričam, ljudem, ki so ga spremljali že dotlej
v življenju in na njegovi poti v
smrt. Ti bodo odslej priče vsega,
kar so videli. Ob njihovi veri in
življenju po njej se bo prižigala
vera drugih.
Velikonočno bogoslužje samo
najlepše ponazarja to širjenje
vere. Ko se v temni cerkvi poja- Jezusova ranjena roka je
vi velikonočna sveča in zadoni dvignjena kot pri zaprisegi: Veruj vendarle!
»Kristusova luč«, tedaj začno
Jaz
sem! Bil sem mrtev
verniki po cerkvi ob njenem
in živim. Častna beseda!
plamenu prižigati svoje sveče.
Potrebujemo kaj več?
Ob živem plamenu vzplamti
nov plamen vere. Vera v duši se more prižgati le ob živi veri
pričevalca. Naj bo vaša vera tako močna, da bo tudi drugim
prinašala luč in toploto.

SVETNIKI v tem tednu
P Leon, papež
T Teotim, škof
S Anastazij, opat
Č Aleksandra, mučenka
P Jurij, mučenec
S Fidelis, mučenec
N 4. VELIKONOČNA NEDELJA

ŽELIM VEROVATI

Prijatelji mi pogosto govorijo: »Ne morem verovati.
Ne vidim Boga. Verjamem
samo v to, kar vidim in kar
lahko izkusim.«
Naj te po vseh dvomih
vedno bolj spoznavam
kot svojega Gospoda in
svojega Boga.
Vladaj v meni in preženi
iz mojega srca vse lažne gospodarje: denar in
uspeh, priznanje in
potrditve.
Bodi moj Gospod in osvobodi me malikov, za katerimi pogosto stremim.
Kot Tomažu mi podari
dotik s teboj in tvojimi
ranami, da bom v njih občutil/a tvojo ljubezen, ki je
umrla zame.
Takrat se mi bo razjasnilo,
kar si rekel svojim prijateljem in kar danes govoriš
tudi meni:
»Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn
15,15).
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SVETE MAŠE

od 19. 4. do 25. 4. 2021
PONEDELJEK
7.30 Za + sorodnike
		
Za + Cilko
18.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
			
TOREK

OZNANILA:
• Danes je tretja velikonočna nedelja. Začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice.
V nedeljo, ki je četrta velikonočna nedelja, je
tudi tako imenovana nedelja Dobrega pastirja,
nedelja duhovnih poklicev. Vabljeni, da molite
v ta namen ne samo ta teden, ampak da pogosto vključite prošnjo za duhovne poklice v
svoje osebne in skupne molitve ter tudi v ta
namen darujete svete maše.
• Na razpolago je župnijsko Glasilo.

7.30 Za + Mirka, + Lackerjeve,
		 Čremožnik in Florjančič
		
Za + Miha Ramovša (greg.)
		 Za + Franca Poličnika
18.30 Za + Terezijo Vrbančič, Emilijo
		 in Matija Fekonja ter Pepco
		 in Franca Benkovič
SREDA

7.30 Za + Ano Zamernik
		
Za + Miha Ramovša (greg.)
18.30 Za + Cecilijo Operčkal
		 Za rojstni dan
ČETRTEK

7.30 Za + Cilko
		
Za + Miha Ramovša (greg.)
18.30 Za + starše Deželak
		 Za vse + Uršičeve
PETEK

7.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
		 Za + Emilijo Gomze
18.30 Za + Olgo Mesarec
		

SOBOTA

7.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
		 Za zdravje
18.30 Za + Ivo Jakob in Bredo Vrbnjak
		 Za + Martina Potočnika
		 NEDELJA

8.00 Za žive in + župljane
		 Za + Ivano Lipar in sorodnike
		Vehovec
10.00 Za + Miha Ramovša (greg.)

Kaj daje moč učencem? Kaj krepi njihovo vero?
Zdi se mi, da je to osrednja evangeljska misel.
Za vse je bila najprej obogatitev, da sta se vrnila učenca, ki sta na poti v Emavs srečala Jezusa.
Bila sta razburjena, ko sta pripovedovala drugim
učencem o svojem doživetju. Upala sta, da bo nekaj njunega veselja pljusknilo na njune prijatelje.
Tedaj pa pride med zbrane Jezus sam – ne kot duh,
ampak telesno. Storil je nekaj čisto vsakdanjega,
da bi jih pomiril in da ne bi več dvomili: jedel je z
njimi pečeno ribo – vsem njim znano, domačo jed.
Tedaj je Jezus spet učitelj! In to kakšen! Odpre jim
smisel za razumevanje Svetega pisma. Sami morajo odkriti, zaupati, da je mogoče najti resnico,
če jo skupaj iščejo. Kristus je navzoč med njimi v
vsakdanjem življenju in ko se zbirajo ob prebiranju
Božje besede in lomljenju kruha. Apostoli morajo
postati priče te njegove navzočnosti. In tudi mi!

Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

