
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Sveti Duh je sklenil in mi z 
njim, da vam ne nalagamo 
nobenega drugega breme-
na razen tehle nujnih do-
ločil: vzdržite se tega, kar 
je bilo žrtvovano malikom, 
krvi in mesa zadavljenih 
živali in nečistovanja. 

O Bog, slavijo naj te 
vsa ljudstva.

Mesto ne potrebuje ne son-
ca ne lune, da bi mu svetila, 
kajti razsvetljuje ga Božje 
veličastvo in njegov svetil-
nik je Jagnje.

Mir vam zapuščam, svoj mir 
vam dajem. Ne dajem vam 
ga, kakor ga daje svet. Vaše 
srce naj se ne vznemirja in 
ne plaší. 

NaŠE SRCE NaJ SE NE VZNEMIRJa
“Svoj mir vam dam, ne kakor daje svet, vam ga jaz dam.” Svet, 
o katerem govori Jezus, je svet, ki ga ustvarjajo ljudje v želji, 
da bi bili neodvisni od Boga. Svet, ki hoče biti zaprt sam vase; 
ki zavrača duha in hoče biti samo materija; ki noče poslušati, 
ampak hoče samo gospodovati; ki ne priznava ničesar razen 
sebe in ki ne ljubi nikogar razen sebe. Svet, ki hoče biti sam 
sebi edina in vrhovna vrednota. 
V takem svetu živimo kristjani in njegovi valovi pljuskajo po 
nas. Prisoten je v našem osebnem življenju, ko nam govori, da 
se ne izplača ostati zvest ne sebi ne Bogu; prodira v naše jav-
no življenje, ko se posmehuje vsemu nadnaravnemu, krepost-
nemu, čistemu, svetemu in božjemu; vpliva tudi na življenje 
Cerkve, ko vnaša vanjo nezaupanje, pretirano kritičnost in 
sploh dvom o učinkovitosti njenega poslanstva. Svet brez 
Boga ne daje miru. Nima ga v sebi, zato ga ne more dati ni-
komur, najmanj pa tistim, ki želijo hoditi za Jezusom.

Jezus nam obljublja mir, ki 
ga svet ne more dati. Ali pod 
pogojem, da zapustimo ta 
svet? Da vse, kar je na svetu, 
prezremo in zavržemo? Nika-
kor. Jezus sveta ne zavrača, 
ampak ga dopolnjuje. Njegov 
mir bomo našli, če se bomo ob 
vseh stvareh, ki jih ima svet, 
ravnali po pravilu: Toliko vzemi 
in uporabi, kolikor te vodi bliže 
k Bogu in bližnjemu; toliko se 
odreci, kolikor te od Boga in ob 
bližnjega odvrača.



Odkrij svoje srce za vero! 
Vera - to niso zapovedi  
in prepovedi. 
Vera - to je ljubezen. 
Božja ljubezen do nas, 
naša ljubezen do Boga  
in naša medsebojna ljubezen. 
Kdor veruje, ima srce za ljubezen.

 TOLAŽBA                         

Brez tolažbe ne moreš živeti. 
Tolažbe pa ne najdeš 

v  alkoholu, uspavalih ali 
drogah, ki te le za nekaj 

časa omamijo,  
nato pa pahnejo  

v še temnejše brezno. 
Tolažbe ni v poplavi besed. 

Tolažba je kot mazilo,  
ki blaži skelečo rano.  
Tolažba je kot oaza,  

ki jo nenadoma zagledaš  
sredi neusmiljene puščave - 
znova ti vlije vero v življenje. 
Tolažba je kot nežna roka  
na tvoji glavi, ki te pomiri. 
Tolažba je kot dobrotljiv 

obraz ob tebi,  
obraz nekoga, ki razume  
tvoje solze, ki prisluhne  
tvojemu trpečemu srcu,  

ki ostane s teboj,  
ko te je strah in obupuješ  

in ki ti dvigne pogled  
k zvezdam. 

Phil Bosmans

»Morda bi bilo bolje, bi se nikoli ne zgodilo, 
´morda´ je tako strahopetna beseda.«

V življenju si včasih 
človek zastavlja vpra-
šanje, zakaj je naredil 
nekatere stvari. Vča-
sih to tudi obžaluje. 
Pravzaprav pa ne bi 
bilo potrebno, da bi 
svoje preteklo življe-
nje obžalovali. Niče-
sar ne moremo v živ-
ljenju vrniti v prvotno 
stanje. Živimo lahko 
le s posledicami in iz 
tega naredimo naj-
boljše. Življenje ni gle-
dališka vaja, pri kateri 
lahko popravljamo 
svoje napake. Ne mo-
remo nazaj zavrteti 

in si še enkrat pogledati svoje napake. Z njimi mo-
ramo enostavno živeti, iz njih se učiti, ob priliki pa 
morda nanje pozabiti. Ko bi človek rad živel življenje 
brez napak, tedaj to sploh ni več življenje. K življenju 
spadajo tudi odločitve. Odločitve pa so lahko tudi 
napačne. Vendar je to vedno boljše, kot pa sploh ne 
sprejeti nobene odločitve, živeti kar tja v en dan ali 
pustiti, da drugi določajo moje življenje.  V življenju 
se moram odločati. »Morda« je strahopetna beseda. 
Neka reklama za cigarete že dolgo pravi: »Don’t be 
a maybe“ – „Sei kein vielleicht“ - »Ne bodi morda«.



Stanovanjska skupnost

Bog sam in njegov  
ljubljeni Sin se odpravita  

in se se vselita pri 
tistem, ki ima rad  

Jezusa. Ta selitev je  
stopnjevanje tega, 

da je za nas pri Bogu  
pripravljen prostor, 

ko bomo nekoč morali 
iti proč od tod. 
Ne šele takrat. 

Sedaj bi že morali živeti 
v isti stanovanski 

skupnosti z Bogom. 

Jezus govori o zvestobi. On je zvest svoji besedi. 
Nič ni bolj bežno, krhko in minljivo kot besede. 
Jezus pa povezuje zvestobo in ljubezen učencev 
s svojo besedo in zapovedjo. Ljubiti in držati be-
sedo - to je neločljivo povezano. Tega ne vedo 
samo zaljubljenci. Zanesem se na tvojo besedo. 
Svojo ljubezen in zvestobo gradim na tvoji be-
sedi. V pravi in iskreni ljubezni vsak drži svojo 
besedo, je zvest besedi, sebi in tistemu, ki ga 
ima rad. Besede ljubezni nas ščitijo kot dobra 
streha. Tisti, ki se imajo radi, si zaupajo in se 
drug na drugega zanesejo.

SVETNIKI v tem tednu
P Renata, spokornica
T Marija Pomočnica kristjanov
S Gregor, papež
Č GOSPODOV VNEBOHOD
P Alojzij Grozde, mučenec
S Ignacij, škof
N 7. VELIKONOČNA NEDELJA

Gospodov vnebohod

 

Smrt premaga, 
nam življenje 

podari.
Verige strga, 
nas resnično 
osvobodi.
Nebesa  

nam odpre, 
ko zemljo  
zapusti.

Na mojo besedo 
se lahko zaneseš!

OČE

SIN

SVETI DUH

TI
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; na dela proste praznike 8.00, 10.00
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SVETE MAŠE  
od  23. do 29. 5. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
  Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za zdravje
 18.30   Po namenu
 TOREK
 7.30 Za + Franca Pečovnika 
18.30  Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
  V čast Mariji Pomčnici za zdravje

SREDA
 7.30 Za + Matija Podbregarja
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner 
18.30  Za + iz družine Vehovec in Oselj 
  Za + Janeza Hribernika (greg.)
         ČETRTEK
 7.30 Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za + Škrablove in po namenu
 18.30 Za + Pevec Antona
  Za  zdravje Cvetke

PETEK
 7.30 Za + Marijo Gračner
  Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Po namenu
18.30   Za + Katarino Mavrič
 SOBOTA
  7.30 Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Za + Marto Kač ter žive in + Kačeve
  Po namenu
18.30  Za + Slavka in Vesno Krajnc 
  ter + Ocvirkove

NEDELJA
 8.00 Za + Janeza Hribernika (greg.)
  Po namenu
 10.00 Za + Jožeta Mozetiča

     OZNANILA
•	Danes obhajamo šesto velikonočno nedeljo. 
•	V torek bomo obhajali slovesni praznik Marije 

Pomočnice kristjanov. V naši župniji bo slovesna 
sveta maša ob 18.30. Marijo bomo počastili tudi   
s petimi litanijami. 
•	V četrtek bo slovesni praznik Gospodovega vne-

bohoda. Sveta maša bo zjutraj ob 7.30 in zvečer 
ob 18.30. 
•	Prihodnjo nedeljo bo romarski shod Marije Po-

močnice na Rakovniku, ob 15.00. Če bi kdo želel 
iti, naj to sporoči gospodu Slavku. 
•	Pred nami je še zadnji teden priprav na slovesnost 

prvega svetega obhajila, ki bo prihodnjo nedeljo 
(29. 5.). Deset otrok bo prvič prejelo sveto obhaji-
lo. Duhovno podprimo prvoobhajance in njihove 
družine z molitvijo. 
•	Veroučno leto bomo končali z zahvalno sveto 

mašo, 5. junija ob 10.00. To nedeljo bomo obhaja-
li tudi slovesni praznik Binkošti. 

O Marija, 
mati milosti, 
ki si vedno hotela biti 
pomočnica kristjanov, 
bodi moja varuhinja  
v življenju,  
zlasti ob smrtni uri. 
Daj, da te bom  
v zemeljskem življenju 
ljubil in častil,  
nekoč pa z vsemi  
svetimi v nebesih na veke 
slavil tvoje usmiljenje. 


