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Šmarnice 2014 

Šmarnice za otroke »Pomembne stvari« bodo vsak večer ob 18. uri. 
Šmarnice za odrasle z naslovom »Marija, žena za naš čas« bodo pri jutranji 
maši, v Tremerjah vsako sredo ob 19. uri in na Miklavškem hribu vsako 
nedeljo ob 16. uri.   

Teden molitve za duhovne poklice 

Geslo tedna molitve za duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost 
poklicanih, ki ga bomo obhajali od 4. do 11. maja, je »Živa občestva –
 pot duhovnih poklicev«. Geslo želi povezovati molitev za duhovne poklice in 
prizadevanja v Cerkvi na Slovenskem pri uresničevanju pastoralnega načrta 
Pridite in poglejte. V tem tednu molitve bomo v prvi vrsti prosili za nove 
duhovne poklice: za duhovnike, redovnice, redovnike in misijonarje. Prosili 
bomo za tiste, ki jih Bog kliče v posvečeno življenje, da bi mogli slediti Božjemu 
klicu in mu ostati zvesti. 
Poleg tega bomo molili za svetost in stanovitnost vseh poklicanih duhovnikov, 
redovnic, redovnikov in bogoslovcev. Potrebno je vztrajati in vsak dan sproti 
dobivati moč za življenje s Kristusom v posvečenosti. Svetost in stanovitnost 
sta tudi znamenje in spodbuda za nove duhovne poklice, saj vedno doživljamo, 
kako nas svetost nagovori ter konkretno razlaga Božjo voljo. 
Ta teden molitve je za vse vernike. Papež Frančišek takole pravi v svoji 
poslanici: »Noben poklic se ne rodi iz sebe in živi zase. Poklic teče iz Božjega srca 
in vzklije v dobri zemlji vernega ljudstva, v izkušnji bratske ljubezni. Ali ni Jezus 
rekel: ‘Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli 
ljubezen med seboj’ (Jn 13,35)?« 

V nedeljo, 11. maja 2014, ko obhajamo Nedeljo Dobrega pastirja in 51. 
Svetovni dan molitve za duhovne poklice, nas vse g. škof Stanislav Lipovšek 
vabi v našo stolnico,  kjer bo Škofijsko molitveno srečanje za duhovne poklice; 
ob 15. uri bo molitvena ura in  ob 16. uri slovesno somaševanje. 

Poročni jubileji 

Prihodnjo nedeljo, 11. maja bomo pri maši ob 9.30 obhajali poročne jubileje. 

Pri maši, ki jo bo vodil naš provincial br. Primož Kovač, bo br. Luka Modic 
prejel službo mašnega pomočnika. 

Celje, Don Boskov center 

Salezijanci in župnijsko občestvo vabimo v nedeljo 11. maja ob 15. uri k slovesni 

sveti maši ob 9. obletnici ustanovitve Župnije Celje – Bl. A. M. Slomšek, k 

srečanju molivcev za duhovne poklice in častilcev Marije Pomočnice kristjanov. 

Marijo bomo počastili s procesijo z njenim kipom in s petimi litanijami. 

Slovesnost bo vodil ravnatelj rakovniške salezijanske skupnosti g. Marko Košnik 

ob sodelovanju domačega pevskega zbora in godbe na pihala s Svetine.  

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. 
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Florijan, muč. 

- začetek tedna za duh. poklice 

     800  † Janko Babič 
   930  †† brate in sestre FSR 
1800   †† Florijan, Rozalija in Marija Belaj 
1030   Tremerje: na čast sv. Antonu 
1600   Miklavž: †† Mirko Babovič,  
                                Ada in Fortunat Jutršek  

PONEDELJEK, 5. maj 
Peter Chanel, duh., muč. 

   800  † Ana Kamšak (gr. 1) 
1800   † Jože Pristovšek 

TOREK, 6. maj 
Dominik Savio, dijak 

     800  †† Franc in Terezija Smole 
1800   na čast bl. Alojziju Stepincu  

SREDA, 7. maj 
Gizela, opatinja 

   800    † Ana Kamšak (gr. 3) 
1800   † Stanislava Kunej 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 8. maj 
Bonifacij IV., papež 

   800    †† oče Franc (obl.) in sin Franci Kragolnik 
1800    po namenu 

PETEK, 9. maj 
Izaija, prerok. 

   800    † Ana Kamšak (gr. 5) 
1800   †† starši Bernard in Frančiška Majcen,  
              brat Karl ter nečaka Benjamin in Robert 

SOBOTA, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

   800    † Ana Kamšak (gr. 6) 
1800   † Jože Pristovšek 

NEDELJA, 11. maj 
4. velikonočna nedelja, 

nedelja Dobrega Pastirja 
Ignacij Lojolski, redovnik 

- sklep tedna za duh. poklice 

     800  † Rafael Trobiš 
   930   za zakonske jubilante 
1800   † Ana Kamšak (gr. 7) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: po namenu  

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


