2. 5. 2021

1. berilo: Apd 9,26-31; Psalm: Ps 22; 2. berilo: 1 Jn 3,18-24;
Evangelij: Jn 15,1-8

5. VELIKONOČNA NEDELJA
Gospodove mladike smo
Jezus govori o sebi kot o pravi trti. Trta je bila za Jude zelo
pomemben simbol, saj je bila celotna deţela pokrita s
številnimi vinogradi. Ta simbol so uporabili ţe starozavezni
preroki. Izaija je govoril o hiši Izraelovi kot o Gospodovem
vinogradu (Iz 5, 7). Jeremija je rekel, da je Bog posadil Izrael
»kot plemenito trto, kot pravo, pristno sadiko.« (Jer 2, 21).
Vinograd je postal tudi simbol duhovnega in moralnega propadanja. Izaijeva
prerokba govori o Izraelu kot o vinogradu, ki daje viničje namesto grozdja (Iz 5,
1-7). Jeremija je dejal, da se je Izrael spridil »v poganjke viničja« (Jer 2, 21).
Ko Jezus govori o sebi kot pravi trti, jasno pove, da nihče ne more duhovno in
moralno rasti, če ni zakoreninjen v Bogu in v njegovi besedi, ki daje ţivljenje.
Verska pripadnost ali druţenje z duhovnimi ljudmi samo po sebi ne zadostuje.
Potrebno je biti trdno povezan z »drevesom ţivljenja« (Raz 22, 1-2; Gen 2, 8-9),
ki je večni Oče in njegov edinorojeni Sin, Gospod Jezus Kristus. Samo Bog je
pravi vir ţivljenja. Vzdrţuje nas in nam omogoča polnost po Jezusu Kristusu, v
katerem smo »Gospodov vinograd«.
Da bi bil vinograd rodoviten, vinogradnik skrbno obrezuje trto. Ta ima namreč
dve vrsti mladik − tiste, ki bodo obrodile sadove, in tiste, ki jih ne bodo.
Nerodovitne mladike je treba skrbno odrezati, da ne bo trta zaradi njih izgubljala
svojo moč in bo lahko po rodovitnih obrodila obilo sadu. Toda tudi rodovitne
mladike je potrebno obrezovati, kajti le tako zmorejo obroditi še več sadu.
Jezus je uporabil podobo vinske trte, da bi nazorno opisal ţivljenje in sadove, ki
jih daje po tistih, ki so osebno povezani z njim: »pravičnost, mir in veselje v
Svetem Duhu« (Rim 14, 17). Ali kot zapiše apostol Pavel v pismu Galačanom (5,
22-23): »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpeţljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.«
Jezus nam s to priliko posreduje preprosto resnico: lahko smo rodovitni ali pa ne.
Ne moremo biti nekaj vmes. Obljublja nam, da bomo obrodili veliko sadov, če si
bomo prizadevali za to, da bi vedno ostali eno z njim. To pa je mogoče, če

zaupamo vanj in v njegovega Očeta ter mu dovolimo, da nas očisti. Obrezovanje
je namreč zelo temeljito, drastično, toda nujno potrebno. Brez tega ne gre. Le na
ta način bo lahko v nas in po nas izgrajeval Boţje kraljestvo in prinašal v ta svet
sad Duha, po katerem hrepeni vsak človek in vsaka skupnost.
Hvala ti, Oče, vinogradnik, Jezus, vinska trta,
in Sveti Duh, sok, ki napaja mladike.
V tebi, Gospod, lahko živim in obrodim sadove,
ki jih omogočaš ti, tako da me hraniš, obrežeš, pognojiš.

OBVESTILA
Verouk bo načeloma (spremljajte aktualna navodila svojih katehetov) za vse
razrede ob upoštevanju veljavnih ukrepov (razkuţevanje rok, maska in
medosebna razdalja 1,5 m) od ponedeljka, 3. maja 2021, potekal po urniku v
župnijski cerkvi svetega Lovrenca.
Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični pobožnosti.
Letošnje šmarnice za odrasle imajo naslov »Camino, pot,
ki se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko Rijavec.
Te bomo brali pri jutranji maši. V svetem Jakobovem letu
nas vabijo, da v mislih prehodimo camino, Jakobovo
romarsko pot, ki nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu
ţivljenja, našem delovanju in poslanstvu. Gre za pot za
Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno malo drugače,
kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali – da bi bili bliţje
Njemu: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj kriţ ter hodi
za menoj« (Mt 16,24).
Večerne šmarnice za otroke pa imajo naslov »Svetniki so bili čisto (ne)navadni
ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta. V obliki razgibanih dialogov med otroki in
malim angelom Serafinčkom nam pribliţajo svetniške like vseh starosti, stanov
in obdobij. Otroke vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem ţivljenju pogumno
stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako
dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z
Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«
V Katoliški cerkvi 4. maja praznujemo god sv. Florijana,
mučenca. Rodil se je v 3. stoletju, okoli leta 250 v današnji vasi
Zieselmauer blizu Dunaja v Avstriji, umrl pa 4. maja 304 v Lorchu,
prav tako v Avstriji. Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto
upodabljajo, ko z vrčem vode gasi ogenj. Je priprošnjik tistih, čigar
domove pogosto ogroţata poţar ali strela.

6. maja goduje Dominik Savio - zavetnik ministrantov (2. april 1842 - 9. marec
1857). Sveti Dominik je bil kovačev sin in se je rodil blizu mesta Torino v
Italiji. Ţe pri prvem svetem obhajilu pri sedmih letih je naredil program svojega
ţivljenja: "Zelo pogosto se bom spovedoval in vsakokrat, ko mi bo spovednik
dovolil, bom prejel sveto obhajilo. Ţelim posvetiti vse praznične
dni. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija. Do smrti nikoli
grešiti." Pri dvanajstih letih je prišel k Janezu Bosku, ki je tudi
opisal njegovo svetniško ţivljenje. Medtem ko je bil vedno resen
in vesel, se je zelo prizadeval, da je izpolnjeval svoje dolţnosti
kot učenec. Nenehno je pomagal svojim sošolcem in jih
spodbujal z zgledi iz katekizma. Bil je ob bolnikih in miril
prepire …
Zgodba pripoveduje, kako je nekega dne rekel prijatelju, ki je pravkar prišel v
oratorij: "Veš, da mi tukaj dosegamo svetost s tem, da smo vedno zelo veseli.
Trudimo se le, da se izogibamo grehu, velikemu sovraţniku, ki krade milost pri
Bogu in mir iz src. In grehu se izognemo, ko izpolnjujemo svoje dolţnosti." 1854
je bila proglašena dogma o Marijinem brezmadeţnem spočetju. Ne malo za tem
je med svojimi prijatelji ustanovil "druščino brezmadeţne". Mama Margherita
(mama Janeza Boska) je nekoč rekla sinu: "Mnogo dobrih je med tvojo mladino,
a nihče ne presega lepe duše in srca Dominika Savija. Vedno ga vidim kako
moli, ostaja v cerkvi, tudi, ko ţe vsi odidejo. V cerkvi je kakor angel, ki biva v
raju." V vsej zgodovini cerkve je to najmlajši svetnik, ki ni mučenec. Papeţ Pij
XI. je o njem rekel: "Mlad, vendar velik velikan v duhu. Je zavetnik pojočih
dečkov in ministrantom velik zgled. Ob njegovem zgledu se mi ministranti lahko
vprašamo, kakšno je naše veselje, naša molitev, naša pozornost do vseh stvari.
Ţivljenje svetega Dominika nas spominja na spodbudo iz Svetega pisma: "Vedno
se veselite, neprenehoma molite, v vsem bodite hvaleţni, kajti to je Boţja volja
glede vas" (1Tes 5,16-18).
V Domu sv. Joţefa v Celju se bodo z majem 2021 pričeli s tečaji za zaročence
in tečaji priprave na krst. Vse v nadaljevanju objavljene tečaje nameravajo, v
skladu z navodili NIJZ, izvesti »v ţivo«. V kolikor se bodo epidemiološke
razmere poslabšale ali bi se na tečaj prijavilo večje število tečajnikov, bodo
tečaje opravili preko spletne aplikacije ZOOM.
TEČAJ ZA ZAROČENCE (pričetek v petek ob 19.00, nadaljevanje v soboto
ob 8.30. Sklep v soboto ob 13.00.) Termini: petek, 7., in sobota, 8. maja 2021,
petek, 4. in sobota, 5. junija 2021, petek, 9. in sobota, 10. julija 2021
petek, 10. in sobota, 11. septembra 2021.
PRIPRAVA NA KRST (pričetek ob 16.00, sklep ob 19.00) Termini: torek, 4.
maja 2021, torek, 1. junija 2021, torek, 6. julija 2021, torek, 7. septembra
2021.
Prijave na info@jozef.si, dodatne informacije www.jozef.si, 0590 73 800.

9. obletnica

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.

Ob 8.00

NEDELJA

Ob 10.00

za farane /
za † Ogorevc Slavka (nam. cv.)
za † duhovnike, ki so delovali v ţupniji Breţice

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Kovač Zlatka in Sedmak Franja
za dobrotnike Slomškovega doma

Ob 19.00

za † Ţerjav Draga (nam. cv.)

Ob 8.00

za † Zorko Anico (nam. cv.)

Ob 19.00
Ob 8.00

po namenu gasilskih društev v čast sv. Florjanu
za † Neţko Koprivc (nam. cv.)

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Matica Ivana (nam. cv.)
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitev pred Najsvetejšim

Ob 19.00
Ob 8.00

za † Lipej Antona (obl.)
za † Pavlovič Viljema (nam. cv.);
sledi pobožnost 1. petka
za † Kneţevič Igorja (ob roj. d.)

5. velikonočna
Atanazij, škof,
cerkveni učitelj

PONEDELJEK
Filip in Jakob ml.,
apostola

TOREK
Florijan (Cvetko),
mučenec

SREDA
Gotard,
menih, škof

ČETRTEK
Dominik Savio, dijak,
zavetnik ministrantov;
1. četrtek

PETEK
Gizela, opatinja;
1. petek

2. 5.
2021
3. 5.
2021
4. 5.
2021
5. 5.
2021
6. 5.
2021
7. 5.
2021

Ob 8.00

SOBOTA

Bonifacij IV., papeţ;
1. sobota

8. 5.
2021

Izaija, prerok

Ob 19.00
Ob 8.00

NEDELJA

6. velikonočna,
nedelja turizma

Ob 19.00

9. 5.
2021

Ob 10.00

Ob 19.00

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Glinšek Štefanijo;
sledi molitev za družine pred Najsvetejšim
za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.)

za farane /
za † Trefalt Rozalijo in Joţeta (nam. cv.)
za † Roţman Braneta (obl.) in starše RoţmanŢupevc ter sestro Amato Roţman
za † dr. Franca Kocjana
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