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Kdo naj nam kamen odvali, če ne Vstali Jezus ti, 

saj si za nas se daroval, da vsak od nas bi zmagoval. 
Verjamem v dobro, četudi toliko ljudi preveva sovraštvo. 

Verjamem v lepoto, četudi v svetu pustoši grdobija in se človek pogreza v blato. 
Verjamem v Ljubezen, četudi vlada toliko nasprotij in se neti toliko sovraštva. 

Verjamem, da je začetnik dobrega le Bog. 
V vsem, kar živi, je Bog pustil sledi svoje ljubezni. 

Rojeni smo, da bi bili ljubljeni in da bi ljubili. 
Ljubezen je edini ključ, ki odpira nebeška vrata. 

Večna je ljubezen, ki se nam je v Jezusu razodela, 
v evangeliju odkrila, 
na križu darovala – 

naj vam podari tretji dan – sad ljubezni: Vstajenje, novo življenje … 
 

 
 

Vsem župljanom: Vesela velikonočna aleluja! 

bratje kapucini in sestre Fmm 
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VELIKONOČNA OSMINA 

Velika noč ni praznik, s katerim bi 'opravili' kar v 
enem dnevu. Tako bogato vsebino ima, da ga 
razširimo še na naslednje dni. Pravzaprav bodo vsa 
naša praznovanja in vse naše življenje nosilo pečat 
velikonočnega dogodka. Naj nas srečanje z vstalim 
Kristusom v teh dneh utrdi v tem velikonočnem 
razpoloženju. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Svete maše bodo v župnijski cerkvi ob 8h, 9.30 in 18h, 
v Tremerjah ob 10.30 in na svetem Miklavžu ob 16h. 



 

 

BIRMA 

Prihodnjo nedeljo, 27. aprila ob 9.30 bo deset naših mladih kristjanov prejelo 
zakrament svete birme. Birmovalec bo g. dr. Stanislav Slatinek. 
Devetdnevnica pred birmo je vsak večer ob 18. uri.  
Srečanje birmovalca z birmanci bo na velikonočni ponedeljek, 21. aprila ob 
17.uri. Birmance in birmanke spremljajmo z molitvijo. 

Zaradi birme v nedeljo, 27. aprila, ne bo svete maše v Tremerjah. 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali 11. maja, pri maši ob 9.30.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k 
naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

ROMANJE ZA MLADE Z BRATI KAPUCINI V ASSISI  

bo od 21. do 27. julija 2014.  Cena romanja je 125 €. Več si lahko preberete na 
prijavnici ali na http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2014. 

ZAHVALA 

Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku obredov 
Velikega tedna in Velike noči: vsem ki ste poskrbeli za čiščenje in okrasitev 
cerkva, bralcem, pevcem, organistom, pomočnikom, ministrantom, skavtom. 
Prav tako Bog povrni za vse darove samostanu.  

PODELITEV NAJVIŠJEGA PRIZNANJA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 
2013 NAŠI ZINKI JAZBEC 

Mestna občina Celje vsako leto podeli 
priznanja zaslužnim občanom za 
različne dosežke in uspehe na področju 
delovanja in ustvarjanja. To najvišje 
priznanje, srebrni celjski grb, je 11. 
aprila, celjski župan Bojan Šrot podelil 
tudi naši sokrajanki Zinki Jazbec. Zinka 
je to najvišje priznanje dobila za svoje 
prostovoljno in požrtvovalno delo v 
širši krajevni skupnosti, saj je vedno in 
povsod pripravljena pomagati 
sokrajanom, ki so pomoči potrebni. 
Ponosni smo, da imamo v naši cerkveni 
skupnosti nagrajenko na humanitarnem področju in si želimo, da bi ji moči 
dopuščale, da bi še naprej opravljala svoje poslanstvo dobrodelnosti in bila 
vzor nam vsem.  

BLAGOSLOV JEDIL PRI VELIKONOČNI MIZI 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51) 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje 
so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne 
umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki 
ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

Molimo. Nebeški Oče, blago+slovi ta jedila. 

Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj čutili lakoto po duhovni hrani in jo 
našli v tvoji Besedi in sveti evharistični skrivnosti. 

Po Kristusu. Našem Gospodu. - Amen 

IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. april 

VELIKA NOČ 

Teotim, misionar 

   700   vstajenjska procesija in sveta maša 
           †† starši Pustinek in Jazbec 

   930  † Angela Cencen 
1800   † Stanka Kunej 
1030   Tremerje: †† Marija in Ciril Hriberšek 

PONEDELJEK, 21. april 

Ponedeljek v velikonočni 
osmini 

Anzelm, škof, c. uč. 

   800  †† Frančiška in Ferdo Koštomaj 
   930  Mariji Pomagaj v zahvalo 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: †† za duše v vicah, mamo 
            Marto, očeta Franca in brata Ferdinanda  
1600   Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 22. april 
Hugo, škof 

     800  †† starši Stvarnik 
1800   †† starši Smole in sorodniki  

SREDA, 23. april 
Jurij, muč. 

   800    †† iz družine Kapelar 
1800   † Stanislav Žohar 

ČETRTEK, 24. april 
Fidelis iz Sigmaringena, kap. m 

   800    † Ivan Pirnat 
1800   po namenu 

PETEK, 25. april 
Marko, evangelist 

   800    †† Marko in starši Benedik 
1800   †† Antonija in Jože Počervina 

SOBOTA, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

   800    †† Anton in Marko But 
1800   po namenu 

NEDELJA, 27. april 

2. velikonočna, bela nedelja 

Cita, dekla, devica 

     800  †† Jakob Jančič in Filip Orešnik 
   930  za uspeh pri operaciji ter za srečo  
          in zdravje v družini 
1800   za zdravje 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


