Dragi župljani župnije Celje sv. Cecilija in vsi, ki se nam pridružujete v oltarno občestvo.

Tudi vrata naše cerkve so zaprta, a to še ne pomeni, da je naša cerkev omrtvela.
Vsi, ki živimo pod samostansko streho, se vsak dan dvakrat zbiramo v cerkvi.
Zjutraj se zberemo ob 7.30 in pred Najsvetejšim molimo rožni venec. Nato pa ob 8. uri
obhajamo sveto mašo. Drugič se zberemo še ob 18.30 k molitvi večernic.
Tako v naši cerkvi in iz naše cerkve še vedno odmeva molitev. Če morete, se nam lahko v
duhu pridružite in v tem času molite z nami svoje molitve. Predvsem pa, pred oltarjem ste z
nami. V naših srcih tudi vas prinašamo pred Gospoda in vas izročamo Gospodu ter kličemo
na vas Božji blagoslov.
Ta epidemija nas je dosegla prav v postnem času. Postni čas je sam po sebi že klic k
odpovedi in prizadevanju za nekaj plemenitega. Vam je bila naložena nenavadna odpoved:
nič svete maše, brez obhajila, brez spovedi…, nam pa, da to obhajamo sami, brez vas.
Zaprti smo v svoje domove. Prepričan sem, da pa bo Bog tudi ta čas znal obrniti sebi v prid.
Odtegnjeni smo od eminentnih oblik druženja z Bogom. Sam pa doživljam, da smo
postavljeni pred odločitev: Kaj bom pa sedaj naredil s svojim Bogom? Upam, da bo ta čas
naše ujetosti v domove tudi odkrivanje, da se lahko z Bogom družimo v drugih oblikah, ne
samo v cerkvi. Moja želja je, da bi odkrili, da se je lepo povezovati z Bogom tudi doma, da je
tudi pri nas doma Bog z nami in da smo lahko mi z njim. Želim si, da bi to bil čas prenove
osebne in družinske molitve, hkrati tudi družinskega življenja. Veliko imamo možnosti
sodelovati pri sveti maši, ki je predvajana po televiziji ali internetu. Zelo sem vesel bogoslužij
za nedelje, ki jih za družine pripravlja Slovenski katehetski urad. Dosegljiva so na njihovih
internetnih straneh: http://sku.rkc.si/. Zelo vam jih priporočam. So preprosta in lepa, le z malo
dobre volje jih je mogoče izpeljati prav v vsakem domu.
Stopamo v veliki teden in tudi tega bomo obhajali doma. Za velikonočno vigilijo je letos
izbran odlomek iz evangelija po Mateju, kjer vstali Jezus naroča ženam:
»Ne bojte se! Pojdite in sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli.«
(Mt 28, 10)
V tej Jezusovi besedi lahko slišimo, kako pa Jezus letos nam govori: »Tokrat me ne iščite v
cerkvi, pojdite na svoje domove, tam me boste videli.«

V imenu nas bratov in sester vam želim, da si tako oblikujete velikonočno praznovanje, da
boste res začutili Jezusovo navzočnost tudi v vašem domu.
Naj vas napolni s pravim veseljem in medsebojno ljubeznijo!

Br. Primož
(Nasvet: Naredite si velikonočno svečo - na svečo prilepite sliko vstalega Jezusa, prižgite jo
v nedeljo med jutranjo molitvijo, pri kateri preberite tudi odlomek iz evangelija /Jn 20, 1 - 9/
in nato imejte velikonočni zajtrk. Bog požegnaj!)

