ŽUPNIJE GALICIJA
10. maj 2015

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

10.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ivanko in Vilija Zorzo, obl.
ob 10h za +Franca Novak z Gorice, obl.

Ponedeljek

PROŠNJI DAN

11.05.

ob 9h na Gori v dober namen
ob 19h za +Ivano in Antona Volf, obl.

Torek

PROŠNJI DAN

12.05.

ob 8h na Pernovem za +Marijo, Zofijo in rodbino Verdel
ob 19h za +Faniko in Jožeta Iršič, obl.

Sreda

PROŠNJI DAN

13.05.

ob 19h za +Ivana Šuperger, 30. dan

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

14.05.

ob 7h za +Antonijo Verdel
ob 17.30 na Pernovem za +Pepija Grebovšek
ob 19h za r. Zavalinškove ter Marjana in Marijo Krušič

Petek

Izidor

15.05.

ob 19h za +Franca Krulec

Sobota

Janez Nepomuk

16.05.

ob 7h (!) za vse Dolšekove

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

17.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak, obl.
ob 10h za rajne Lajnerjeve z Gorice

*
V začetku šolskega leta smo za starše in botre letošnjih birmancev že imeli srečanje in pogovor
o birmi in verouku. Zdaj pa ste starši vabljeni, da se v sredo po šmarnicah na kratko pogovorimo o
čisto praktičnih zadevah v zvezi z birmo.
*
Prihodnjo nedeljo (17.5.) ste vsi člani novega Župnijskega pastoralnega sveta vabljeni, da
pridete k maši ob 10h, ko boste dobili listino škofove potrditve.
*
Prav tako prihodnjo nedeljo bo ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju za celo škofijo molitvena
ura za duhovne poklice in nato ob 16. uri škofova maša.

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

OB MESECU MAJU
IN EVANGELIJU 6. VELIKONOČNE NEDELJE

Zakaj praznujemo maj?
Kar je dobra mati v družinski hiši, je Marija za
veliko Božjo družino na zemlji, za celotno
Cerkev: sonce duha, blagor kristjanov, zgled
vseh čednosti. Je Kraljica cvetlic. Zato je
najlepši mesec maj še posebej posvečen
češčenju Marije.
Nežni ljubezni in češčenju dobrih otrok ni zadostovalo praznovanje
praznikov in obhajanje sobot Mariji v čast, izbrali so cel mesec, najlepši
pomladni mesec, da bi Marijo, odrešenje kristjanov, častili na zunaj s
cvetjem, navznoter s pobožnostmi, molitvijo, petjem in premišljevanjem.
Zato da bi z vsako pomladjo na novo vzcvetelo nežno češčenje Marije, ki
nam je najlepši vzgled in mogočna priprošnjica pri Bogu.
Da bi naše ljubke šmarnice postale v Božjih in Marijinih očeh dragocen
cvet, so potrebne štiri bistvene reči: luč, toplota, rosa in zrak. Kakor
cvetlice vrtnarja zgodaj zjutraj kot pozno zvečer obračajo svoje čaše proti soncu, tako moramo mi odpreti
svoja srca premišljevanju, da bi Marijine kreposti spoznali in jih posnemali. Kot so cvetovi po rosi - vrtnar
jih pridno zaliva - tako bodimo mi v molitvah in petju.
Marija! Kraljica maja! Naš blagor in naše upanje!
Tvoj oltar smo okrasili s cvetjem.
Poglej milostno na našo pobožnost in naj ti tí darovi ugajajo.
Po: A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni

Kakor je mene ljubil Oče,
sem tudi jaz ljubil vas;
ostanite v moji ljubezni!
Ako boste izpolnjevali
moje zapovedi,
boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz
izpolnil zapovedi
svojega Očeta in ostal
v njegovi ljubezni.
To sem vam rekel,
da bo moje veselje v vas in
da se vaše veselje dopolni.
To je moja zapoved,
da se med seboj ljubíte,
kakor sem vas jaz ljubil.
(Jn 15,9–12)

Jn 15,9–17

KDOR LJUBI, IZPOLNJUJE ZAPOVEDI
Kristjani imamo večkrat občutek, da nam Cerkev nalaga veliko zapovedi, zato si nekateri vero predstavljajo kot
breme, ki prinaša samo prepovedi in obveznosti. Tudi nasprotniki krščanstva radi poudarjajo, da je vera ena
sama prisila, sestavljena iz številnih prepovedi in zapovedi, zato sinonim za nesvobodo.
Ta kritika pa spregleduje pomen osebnega odnosa. Če nekoga poznamo ali smo z njim prijatelji, pa nas prosi za
pomoč, mu bomo ugodili. Če je naša mama bolna, jo bomo obiskali. Če naš otrok zboli, ga bomo peljali k
zdravniku. Ker ju imamo radi, ne bomo premišljevali, kako težko je izpolniti dolžnost do njiju. Mladi mož ljubi
svojo ženo in zato niti ne pomisli, da je ne bi negoval, ko po prometni nesreči za vedno ostane priklenjena na
posteljo. Osebni odnos, pravzaprav ljubezen, spremeni naše ravnanje do drugih.
Tudi ljubezen do Boga spremeni naše življenje. Jezus pravi: »Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil
vas.« Kristus je povezan z Očetom in spolnjuje njegovo voljo, mi pa bodimo povezani s Kristusom in
izpolnjujmo njegovo voljo. Če ljubimo Boga, bomo izpolnjevali njegove zahteve, njegove zapovedi. Če bomo
z njim gojili pristen osebni odnos v molitvi in pri maši ter drugih zakramentih krepili prijateljstvo z njim, nam
bodo njegove zapovedi bližje. Problem današnjih ljudi, povezan z izpolnjevanjem zapovedi, je pravzaprav
problem iskrenega osebnega odnosa do Boga. Krščanska vera ni izpolnjevanje abstraktnih predpisov in
zapovedi, ampak je hoja za Kristusom, hoja po Kristusovih stopinjah. Krščanstvo je hoja za nekom, ki nas ima
neizmerno rad, mi pa ga ljubimo, ko spolnjujemo njegove zapovedi: »Če boste spolnjevali moje zapovedi,
boste ostali v moji ljubezni,« pravi Jezus ter dodaja: »Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.« Ne
moremo govoriti, da ljubimo Boga, če ga ne poslušamo in ne upoštevamo, kar nam naroča, in če se iz našega
življenja ne pozna, da imamo z njim osebni odnos.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

