
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Zvečer tistega dne, 
prvega v tednu,  
je prišel Jezus  
pri zaklenjenih vratih (tja),  
kjer so iz strahu pred Judi  
bili učenci,  
stopil v sredo mednje  
in jim rekel:  
»Mir vam bodi!«  
In ko je bil to rekel,  
jim je pokazal roke in stran.  
Razveselili so se učenci,  
ko so videli Gospoda. 

  

(Jn 20, 19-20) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

222 ...    VVV EEE LLL III KKK OOO NNN OOO ČČČ NNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

 Srečanje z Bogom ni razumski uspeh. 
To je predanost življenju, izvoru 

vsega življenja. Jaz sem ga srečal. 
Včasih je prišel tako blizu, da sem 

ga lahko videl s srcem in ga občutil. 
Bil sem navdušen. 

 ... Ni bilo 
 več meja, 
 ne Zemlje  

in ne neba. 
Ves svet se 

 je ustavil ...  
in lahko sem 

 šel dalje ... 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

      JJJ EEE ZZZ UUU SSS    NNN AAA MMM    VVV DDD III HHH NNN EEE    LLL JJJ UUU BBB EEE ZZZ EEE NNN    
 

 
 

 

»In ko je to izrekel, je dihnil vanje in 
jim govoril: Prejmite Svetega Duha. 
Katerim grehe odpustite, so jim od-
puščeni; katerim jih zadržite, so jim 
zadržani« (Jn 20,22–23). Jezus dahne 
v učence in jim tako nežno vdihne 
svojega Duha. To je njegov osebni 
Duh, iz katerega je živel, deloval, go-
voril in ljubil. Ko nam vdihne svojega 
Duha, lahko podobno kot oni govo-
rimo, delujemo in ljubimo. Vdihnil 
nam je Svetega Duha, ki je tudi njegov 
osebni Duh, tisti, s katerim se je bližal 
ljudem in jih nagovarjal. To svoje 
osebno izžarevanje sedaj prenaša 
na nas.  
 

Vdihniti drugemu svojega duha (Du- 
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ha) pomeni dati mu bistvo samega 
sebe. Jezus nam vdihne svojo ljube-
zen, z vsakim vdihom jo sprejemamo. 
Ne more biti tesnejše zveze med Je-
zusom in nami, kot da nam vdahne 
svojo ljubezen; z vsakim dihom jo 
lahko telesno občutimo. Ob tem lahko 
zaslutimo, kako se ta pretaka v nas. 
To nam podarja tako tesen odnos z 
njim, da si tesnejšega ne moremo 
predstavljati. 
 

Evangelist Janez nam kaže na ljubezen 
predvsem v odnosu do odpuščanja 
grehov. Tu ni mišljeno odpuščanje, 
ki ga izkusimo od Boga, ampak tisto, 
ki si ga ljudje izkazujemo med seboj. 
Sposobnost odpustiti komu, ki me 
je ranil, je za Janeza delo Svetega 
Duha, ki mi ga je vdihnil Vstali; če 
drugemu ne morem odpustiti, sem 
z njim zvezan, v moji notranjosti pa 
se kopičijo jeza, bolečina in žalost. 
Ta drugi določa moje razpoloženje. 
Če pa sem prežet s Kristusovo ljubez-
nijo, drugemu zlahka odpustim in 
nad menoj ne bo imel več moči. Greh 
človeka omeji, loči ga iz skupnosti 
in ga priklene na samega sebe. Od-
puščajoča ljubezen umiri v notranjosti 
razbitega človeka in ga ponovno 
sprejme v skupnost. V njem se lahko 
ponovno pretaka življenje in ga lahko 
prežema ljubezen.  
 

Odpuščanje, ki ti ga podarja Kristu-
sova ljubezen, ozdravlja tudi tvojo 
ranjeno preteklost. Ne živiš več iz ran 
svoje življenjske zgodbe, ampak iz 
resnične ljubezni, ki te preplavlja! 
 

Po: A. Grünu 
 
 
 
 

 

 

  VELIKONOČNO DARILO  
 

 

Kaj je na zemlji, na svetu najdragoce-

nejše? Dragocenejši od vsega imetja 

in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima 

in ne more dati, ki nam ga je Jezus, 

Božji Sin, prinesel iz samih nebes. 

Zato so angeli ob njegovem rojstvu 

peli: »Slava Bogu na višavi in mir 

ljudem na zemlji.« 
 

Kaj je najljubše 

na svetu? 
  

Meni je na svetu 

gotovo najljubši 

ljubi mir, če lah-

ko z vsemi mirno 

in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov 

prvi pozdrav po njegovem vstajenju: 

»Mir vam bodi!« 
 

Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč 

ločili s tega sveta? 
 

Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki 

dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil 

kot dediščino, ko je rekel: »Svoj mir 

vam zapuščam, svoj mir vam dam. 

Naj se vaša srca ne vznemirjajo in ne 

bojte se.« Drage ovčice, danes vam 

želim: »Mir z vami!« To je najdrago-

cenejše, najljubše in najboljše na 

celem svetu kot dragoceno velikonočno 

jajce. Toda ta dušni mir, kako malo 

je upoštevan, kako zlahka ukraden! 
 

Anton Martin Slomšek 
 
 
 
 

 

Če hočemo ujeti valovno dolžino, 
ki nas poveže z Bogom, 
moramo ustvariti prostor 
samote in tišine.                       (Fr. K.) 
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NEDELJA 2. VELIKONOČNE, BELA, BOŽJEGA USMILJENJA 
 

07. 04. 2013 
 

PRVA 

 

06.30 
09.00 

 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Rudolfa KORBER (8. dan) 
…. za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, Jožico NOVAK, 
             Franca GRADIČ                * maš.: Janez B., Jože K 
…. (GORA OLJKA) za + Helenco OCVIRK in starše  

PONEDEL. Maksim in Timotej, mučenec * Dionizij, škof 
 

08. 04. 2013 
 

07.00 …. za + Antona LOKAN 
 
 

TOREK Maksim Aleksandrijski, škof * Hugo, škof 

 

09. 04. 2013 
 

16.30 
19.00 

…. za + Albina HERODEŽ (pogrebna)    
…. za + Emo BELOGLAVC (BOŠTENEKOVO) 

SREDA Domnij (Domen), škof, muč. * Ezekijel, prerok   
 

10. 04. 2013 
 

07.00 …. za + Vinka VIDMAJER ml. 

ČETRTEK Stanislav, škof, muč. * Helena Guerra, r.u. 
 

11. 04. 2013 
 

 

19.00 …. za + Angelo in Franca ŠUSTER (obl.)  

PETEK Zenon Veronski, škof * Julij I., papež 
 

12. 04. 2013 
 

19.00 
 

…. za zdravje 

SOBOTA Martin I., papež, muč. * Ida, redovnica            
 

 

13. 04. 2013 
 

 

19.00 
 
 

 

…. za + Antona LEŠNIK in Martino 

…. za + Mata DOMINKOVIĆ       * maš.: Janez B., Jože K. 
   

NEDELJA 3. VELIKONOČNE * Tiburcij, Valerijan, Maksim, muč.  
 

14. 04. 2013 
 

 

07.00 
09.00 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za 2 + Franca, Marjeto, Faniko JELEN (obl.) 
…. za + Mihaela PLEVNIK in starše KUMER                
…. za + Ivanko CIMPERMAN (obl.)   * m.: Janez B., Jože K 

    07.04.  –  14.04.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   

 

Če je korenina globoka, čemu bi se bali vetra?  
Če je deblo ravno, čemu bi se žalostili,  
ker mesec meče krivo senco? 
 

 (kitajski pregovor) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo bo prva le-
tošnja maša na G. Oljki. 
Ob nazornem prikazu 
Jezusovega odrešilnega 
dela v vsebini glavnega 
oltarja, Bergantovi sli-
ki in freski na stropu, 
bomo lažje razumeli 

naziv 'nedelja božjega usmiljenja'. 
 
 

 

V ponedeljek, 8. aprila ob 19. uri bo 
redna seja ŽPS. 
 
 

 

V četrtek, 11. aprila po sveti maši bo 
aprilsko srečanje zakonske skupine.    
 
 

 

V soboto, 13. aprila ob 9.30, pri sale-
zijancih v Celju, začetek srečanja za 
mlade – Škofijafest 2013. Prijave!  
 
 

 

V soboto, 13. aprila od 10. do 13. ure 
bo v Domu sv. Jožefa v Celju tečaj za 
krasilce cerkva - praktično usposab-
ljanje s primeri za različne čase cer-
kvenega leta. Voditelja: Rok Metličar 
in Jože Planinšek.  
 
 

 

Od 14. do 21. aprila bo teden molitve 
za duhovne poklice. Rezervirajte si 
čas, da se boste lahko pridružili mo-
litvi v domači cerkvi in v dekaniji.  
 
 

 KULTURA 
 

 

V cerkvi sv. Jožefa v Celju bo v petek, 
12. aprila ob 19. uri orgelski koncert 
Višeslava Jaklina, stolnega organista 
iz Varaždina. Vstop prost. 
 
 

 

V nedeljo, 14. aprila ob 17. uri bo v 
stolni cerkvi sv. Danijela v Celju dob-
rodelni koncert v izvedbi Andreje 
Zakonjšek Krt, Primoža Krta in nizo-
zemskega organista Petra den Oudna. 

 

 

 PRIDI IN POGLEJ.  
 

 

SLO pastoralni načrt   
Krovni dukoment, 52.: 
 

1. temeljno načelo pastoralnih spre-
memb: Od množičnega krščanstva k 
občestveni in osebni veri.  
 

Naša Cerkev se množičnosti in tradi-
cijam ne želi odreči. Dve tretjini Slo-
venk in Slovencev ji izrekata svojo 
pripadnost in to je velik dar. »Ker pa 
se je nekdanje kulturno poenoteno 
kmečko in tradicionalno verno okolje 
močno spremenilo, tradicionalna 
vernost ne more biti edino merilo 
in izhodišče za pastoralno delo. Tam, 
kjer je še navzoča, jo je potrebno 
ohranjati in hkrati usmerjati v bolj 
osebno vernost« (prim. PZ 35).  
 

Prvo načelo pastoralnih sprememb 
govori o nujnem odkritju osebne ve-
re. V pastorali bo načelo zaživelo, ko 
bomo oznanjevalno in zakramentalno 
prakso prenovili v duhu kerigme in 
mistagogije ter večjo pozornost na-
menili osebni rasti in življenju maj-
hnih skupin.  
 
 
 

 

 ROMANJA 
 

 

V organizaciji in izvedbi RA Aritours 
bo od 12. do 16. junija župnijsko, 
avtobusno romanje v Pariz, Reims, 
Metz, Versailles, Epernay, Verdun ...  
Cena 479 € (na obroke). Prijave v 
župnišču na Polzeli do zasedbe mest.  

 
 

 

Svetovni dan mladih bo letos od 23. do 
28. julija gostilo mesto Rio de Janeiro 
v Braziliji. Potrebne informacije, ceno 
in način prijave (do 30. 4.) najdete 
na: http://www.drustvo-skam.si. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


