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1. maj 2016

NEDELJA

6. VELIKONOČNA – Jožef Delavec – Praznik dela

01.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.
ob 10h za rajne Matkove starše, obl.

Ponedeljek

PROŠNJI DAN – Atanazij

02.05.

ob 9h na Gori v dober namen
ob 19h za +Štefana Centrih ter Podgorškove in Novakove

Torek

PROŠNJI DAN – Filip in Jakob ml., apostola

03.05.

ob 8h na Pernovem za +Ivanko in Vilija Zorzo
ob 19h za rajne Videnškove

Sreda

PROŠNJI DAN – Florijan

04.05.

ob 9h za +Marijo Ramšak, obl. (somaševanje dek. duhovnikov)
ob 17.30 na Pernovem po namenu društev gasilske zveze Žalec
ob 19h za +Stanka Verdel iz Železnega

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

05.05.

ob 7h za +Konrada Potočnik, osmina
ob 17.30 na Pernovem za +Gabrijelo Zagoričnik
ob 19h za +Antonijo Verdel

Petek

Dominik Savio, zavetnik ministrantov – prvi petek

06.05.

ob 19h za +Franca Krulec

Sobota

prva sobota

07.05.

ob 19h za rajne Počenove in Johanove

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

08.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona Štefančič
ob 10h za +Emilijo Koprivec (darovala Marija Novak iz Velenja)

*******************************************************************************

MISLI OB 6. VELIKONOČNI NEDELJI

»Mir vam zapustim,
svoj mir vam dam;
a ne, kakor ga daje svet,
vam ga dam jaz.
Vaše srce naj se
ne vznemirja in se ne plaši.
Slišali ste,
da sem vam rekel:
‚Odhajam in pridem k vam‘.
Ko bi me ljubili,
bi se razveselili,
da grem k Očetu, zakaj
Oče je večji od mene.«
(Jn 14,27–28)

Jn 14,23–29

PODARJATI MIR
Koliko ljudem manjka notranji mir! Kako zelo potrebujemo zdravilno navzočnost Kristusovega Duha
ljubezni in miru! Kristus je imel notranji mir, zato ga je lahko podaril svojim učencem. Temelj
njegovega miru je bil v notranjem razmerju, ki ga je imel z Očetom. V današnjem evangeljskem
odlomku kar petkrat omenja Očeta in govori o povezanosti z njim. Kristus tudi nam poklanja svoj mir:
»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne
vznemirja in ne plaši« (Jn 14,27). Kristus nam podarja notranji mir, ki ga težave in žalosti ne morejo
vzeti. Njegov mir ni odvisen od zunanjih okoliščin, je drugačen kot tisti mir, ki »ga daje svet«. Ta mir
lahko posredujemo drugim le, če ga nosimo v sebi. Zagotovo bomo v slabih odnosih z drugimi, če smo
nezadovoljni s samim seboj in ne pustimo, da Kristusov mir prodre v nas. Kristus je zdravnik, on nam
pomaga ozdraviti rane notranjega nemira, ki ga je v nas povzročil greh. Kako bomo gledali na druge,
na svet in na ljudi okrog nas, je odvisno od naše notranje drže. Bolj ko bomo polni Kristusovega miru
in Svetega Duha, drugačni bomo mi in drugačen bo naš pogled. Kristusov mir je mir čistih src, je mir
tistih, ki si prizadevajo za življenje po njegovih zapovedih. Notranji mir je tako sad našega življenja po
Božjih zapovedih, to pa je sad naše povezanosti s Kristusom. Saj kdor ne ljubi Boga, se ne drži
njegovih zapovedi. Mir pa Sveti Duh poklanja tistim, ki se mu odprejo: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga
bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.«
»Če je mir v tebi, potem na vsakem kraju sveta vlada mir,« je rekel Thomas Merton. Prosimo Kristusa,
naj očisti naša srca in jih napolni s Svetim Duhom, da bo v njih prebival njegov mir.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

OBVESTILA:

*

Srečanje in blagoslov motoristov

Na dvorišču pred Domom sv. Jožefa v Celju bo prihodnjo nedeljo (8. maja)
slovesna sveta maša ob 10. uri z blagoslovom motorjev in motoristov.
Po maši in blagoslovu še druženje ob preprostem prigrizku in pijači.
*

Srečanje otroških in mladinskih cerkvenih zborov – Sv. Jožef, Celje

Srečanje je namenjeno rednim otroškim in mladinskim skupinam, ki prepevajo pri
bogoslužju.
Ob 16. uri (8. maja) bo skupno šmarnično bogoslužje in nato nastopi posameznih
zborov iz ožje in širše celjske okolice. – Pojejo tudi naši otroci in mladinci.
*
V nedeljo, 15. maja, bo sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev po maši
ob 10. uri. – Slovesnost prvega sv. obhajila bo prvo nedeljo v juniju (5. junija).

