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Ostanite v meni

Ali naj ostanem? Pri
njem in tudi pri ljudeh,
v Cerkvi? Naj ostanem
tam, kjer jih je toliko že
odšlo, kjer se pogosto že
sam več ne znajdem, kjer
mnoge stvari ne potekajo najbolje? Ali naj ostanem, čeprav se zdi, da
vse govori proti temu?
Če je Jezus vinska trda in
če smo mi kot mladike ločeni od njega in ne moremo ničesar narediti – tedaj bi rad vrnil milo za drago in vprašal: Kaj pa je sploh lahko vinska trta brez
svojih mladik? Nerodovitna rastlina! Lepa za kratek
čas, ko ima liste in nam v vročih dneh prav pride
njena senca. Sicer pa neprivlačna, pusta in mrtva.
Jezus brez nas. Mi brez Jezusa. Velika beda. Za nikogar veselo sporočilo. Mi mladike potrebujemo
vinsko trto, da rastemo in dozorimo ter postanemo
vino za puščobno vsakdanjost nas ljudi. Da bomo
okusili življenskost vinske trte, da bomo lahko uživali njene obljube, potrebuje ona nas, mladike. Ostati
pri njem, trdno se oprijeti njegove Cerkve in upati,
da nam bo dal moči – to velikokrat ni lahko. Zaupam, da Bog vinogradnik ve, kaj počne. Zasadil je
vinsko trto in upa, da bo obrodila sadove. Grozdje
in vino za vse.

BOŽJA BESEDA
Apd 9, 26-31
Ps 22
1 Jn 3, 18-24
Jn 15, 1-8

Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v
miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem
ter rastla v tolažbi Svetega
Duha.
Gospodu gre moja hvalnica.
Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on
v njem. Da ostaja v nas, pa
spoznamo po Duhu, ki nam
ga je dal.
Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama
roditi sadu, če ne ostane na
trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi
mladike.

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

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade

273. Kaj je smisel romanj?

Kdor gre na romanje,
»moli« z nogami in z
vsemi čuti doživi, da je
vse njegovo življenje ena
sama dolga pot k Bogu.
Že v starem Izraelu so romali v jeruzalemski tempelj. Kristjani so sprejeli
to navado. Tako je predvsem v srednjem veku
nastalo pravo romarsko
gibanje k svetim krajem
(predvsem v Jeruzalem
in h grobovom apostolov v Rim in v Santiago
de Compostela). Mnogokrat so romali, da bi
delali pokoro; pogosto
pa to početje ni bilo brez
napačne misli, da se je
treba pred Bogom opravičiti z mučenjem samega sebe. Danes doživlja
romanje edinstveno renesanso. Ljudje iščejo
mir in moč, ki izhajata iz
milostnih krajev. Siti so
solo akcij, hočejo uiti iz
vsakdanjega vedno istega početja, se rešiti balasta in se premakniti k
Bogu

Marija, Mati Božja,
ki si v sebi nosila
novo življenje,
tebe slavimo v mesecu
maju kot našo kraljico,
v mesecu novega
življenja, rasti in cvetenja,
lepote, veselja.

CAMINO

Pot, ki se začne na koncu
»Zakaj ravno tja, ko pa bi lahko prehodili
katero koli drugo pot?
Zato ker je po svojem bistvu človek romar,
ne turist. In ker romar skupaj s svojo zunanjo potjo opravlja tudi notranjo pot. Zato
mu je lasten cilj - ve, kam gre, četudi ne ve,
kako bo do tja prišel. Saj je pri tem pomembno samo to, da ga
ta cilj pokliče. Romar odgovarja na klic. Tako, da mu sledi, da
ga išče, da hodi do njega, dokler ga ne doseže.« Marko Rijavec

K Mariji na izlet (šmarnično branje za otroke)

»V času, ko so potovanja po svetu omejena, imamo še več priložnosti, da spoznamo, kako lepa je
naša dežela. V letošnjem šmarničnem branju nam
vsak dan prinaša idejo za obisk Marijine božje poti
v Sloveniji, ki je posejana z mnogimi prekrasnimi
cerkvami, kar priča, kako globoko vero so imeli naši
predniki.
V družini preživeti čas je naložba v prihodnost, če
pa je nadgrajen z božjo potjo, je to še boljša popotnica za naš vsakdan.«
Tadeja Roblek

V mili pomladni čas je verni človek postavil še prav
posebno češčenje Marije. Na Slovenskem je ta
pobožnost dobila ime po nežnih belih cvetlicah, ki
cvetijo maja, po šmarnicah.
Ljudje prepevajo Marijine pesmi in molijo litanije
ter berejo posebej za to priložnost napisana besedila. Vsebina tega branja je vedno želela spodbujati
ljudi k premišljevanju in češčenju.

JAZ SEM VINSKA TRTA, VI MLADIKE
Jezus nadaljuje: »Kdor ostane v meni in jaz v njem,
rodi obilo sadu. Ostanite v meni ...« S to vsakomur razumljivo prispodobo Jezus najprej pove, da
nismo sami, izgubljeni nekje v brezdanjem vesolju usode, ki bi se z nami igrala. Z Njim smo in On
je z nami. On, ki je s Stvarnik časov, prostorov in
usod. V Njem ni nihče izgubljen, nihče
prepuščen slučaju,
nihče plen brezsmiselnega niča.
Ta povezanost z Jezusom je mnogo več
kot povezava žarnice
z elektrarno ali radiatorja s toplarno. To
je povezanost z Življenjem. Življenjski
sok trte - Kristusa se
pretaka v nas mladike. Daje nam rast in
osebno toplino, daje
občutek domačnosti Kristus v meni - jaz v Kristusu:
vedno bolj povezana.
z Njim, daje zavest
Duh
v meni - jaz v Duhu:
prijateljstva in zaupnosti dveh, ki sta po- odpreti se svobodi in rasti.
topljena v eno ljube- Ljubezen v meni - jaz v ljubezni:
zen. Ta ljubezen rodi razcveteti se v povezanosti
in obroditi sadove.
sad in ta sad ostane.
Trta in mladike
To prispodobo Jezus
uporabi zase in vse
svoje učence. Mladike ne
morejo brez trte, vendar
tudi trta potrebuje mladike, sicer nič ne velja.
Samo oboje skupaj daje
svetu plemeniti sok.

SVETNIKI v tem tednu
P Filip in Jakob, apostola
T Florijan, mučenec
S Angel, mučenec
Č Dominik Savio, mladenič
P Gizela, opatinja
S Viktor, mučenec
N 6. VELIKONOČNA NEDELJA

4. maj: Sveti Florijan

Izročilo pravi, da je bil
Florijan obsojen na smrt
s sežigom. Pripravili so
grmado. Florijan je spodbujal svoje mučitelje:
»Ko boste to storili, se
bom po plamenih povzpel
v nebesa!« Polni jeze so
poveljniki ukazali Florijana
odvezati. Odločili so se, da
ga bodo utopili.
Starodavno izročilo pravi,
da je bil Florijan utopljen v
reki Aniži. Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto
upodabljajo, ko z vrčem
vode gasi ogenj.
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SVETE MAŠE

od 3. 5. do 9. 5. 2021

PONEDELJEK
7.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
		
Za + Cilko
15.00 Za + Štefanijo Mlakar (pogr.)
18.30 V zahvalo
			
TOREK
7.30 Za + Franca Breznika
		Za + Miha Ramovša (greg.)
18.30 Za + Zofko Senica
SREDA
7.30 Za + Alojza Podbregarja
		
Za + Julijano Fideršek, obl.
18.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
ČETRTEK
7.30 Za + Cilko
		
Za + Miha Ramovša (greg.)
18.30 Za vse + Uršičeve
		 Za + Ivana Osélja
PETEK
7.30 Za + Milana Verdelja in starše
		 Za + Cilko
18.30 Za + Antona Korošaka (pogr.)
		 Za + Faniko Krašovec
		
SOBOTA
7.30 Za + Franca Kapla
		 Za + Cilko
18.30 Za + Štefanijo Mlakar, 7. dan
		 NEDELJA
8.00 Za + Franca Teržana in
		 vse + Ožirjeve
		 Za + Liparjeve
10.00 Za žive in + župljane
		 Za + Pavlo

OZNANILA:
Ali se moje življenje posreči ali ponesreči, o tem ne odloča naključje. To tudi niso udarci usode. Mojo življenjsko
pot določa moja notranja usmerjenost. Jezus govori o
'ostati'. »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo
sadu.« Tako izgleda bogata trgatev. Takšno je življenje,
ki uspe.
Lahko pa je tudi: »Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo
proč kakor mladiko in se posuši.« Potem ni več kaj trgati - življenje se je ponesrečilo, je mrtvo. Bistveno je, da
ostanemo povezani z Jezusom.
• Danes je peta velikonočna nedelja.
• Začeli smo mesec maj, Marijin mesec, ko pri šmarnični pobožnosti častimo Marijo. Letos beremo
šmarnično branje o romanju v Santiago in po naši
lepi domovini.
• Ta teden bomo ponovno začeli z veroučnimi srečanji ´v živo´. Upoštevati je potrebno navodila slovenskih škofov.
• Na razpolago je župnijsko Glasilo.

Vse,
kar se dogaja
iz ljubezni,
je nekaj velikega,
saj prinaša
bogate sadove,
pa naj bo to
še tako majhno
in neznatno
v človeških očeh.

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)

