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3. velikonočna nedelja 

 

Jezus se prikaže apostolom  

Učenca sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po 
lomljenju kruha.  
Ko pa so o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi! 
Jaz sem, ne bojte se!« Vznemirili so se in se prestrašili ter so mislili, da vidijo duha. In 
rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo dvomi? Poglejte moje 
roke in moje noge, da sem res jaz; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, 
kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja 
še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« Dali so mu kos pečene 
ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel.  
In rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da 
se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj 
jim je odprl razum, da so umevali pisma. In rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo 
treba Kristusu trpeti in tretji dan od mrtvih vstati ter v njegovem imenu oznaniti 
pokoro in odpuščenje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče 
teh reči.  

Lk 24, 35-48 

Sveta birma: Našim mladim kristjanom Amadeju, Andreju, Barbari, Domnu, Filipu, 
Katarini, Klari, Lauri, Luku, Maju, Maji, Niki, Patriciji, Urhu, Vitu in Živi bo (je) danes 
g. škof Stanislav Lipovšek podelil zakrament svete birme.  
Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani. 

Teden molitve za duhovne poklice, 19. do 26. april 2015: V letošnjem 
pastoralnem  letu nas sveti oče Frančišek še posebej vabi, da bi razmišljali in se 
zahvaljevali Bogu za ljudi v posvečenem življenju. To je posebno lepa priložnost, da 
se vsi čutimo povabljene k sodelovanju. Vsi smo povabljeni, da razmišljamo tudi o 
skrivnosti duhovnega poklica in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. 
Molitev in delo za nove duhovne poklice sta izraz velike solidarnosti do celotne 
Cerkve, še posebej v slovenskem prostoru,  kjer že skoraj čutimo njihovo 
pomanjkanje. 
Zato tudi letos vabimo, da bi se v župnijah in redovnih skupnostih  odprli 
Gospodu  in odgovorili na Jezusovo prošnjo: »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje 
delavce na svojo žetev« (Mt 9,38). Papež z nami razmišlja o temi: Lepo je biti s 
teboj, Jezus, kar je tudi geslo letošnje molitve za duhovne poklice. Pokaže na Jezusa, 

ki je apostolom namenil zahtevno in hkrati navdušujoče povabilo: »Hodi za menoj!« 
S podobno spodbudo in drznostjo se Jezus obrača na mlade ljudi tudi danes, da bi 
hodili za njim in doživljali dobroto njegove bližine. V tednu molitve za duhovne 
poklice želimo pomagati nagovorjenim, da bi velikodušno odgovorili Gospodu. 

Mešani pevski zbor Don Bosko vabi na Akademijo ob 200-letnici rojstva Janeza 
Boska, učitelja in zaščitnika mladih, ki bo v sredo, 22. 4. 2015 ob 19.30 v Don 
Boskovem centru na Hudinji. Vstop je prost. Vljudno vabljeni. 

Podelitev najvišjega priznanja mestne občine Celje: V soboto 11. 4. 2015 je naš 
cenjeni  sokrajan,  Vladimir Ljubek prejel  najvišje priznanje MOC,  srebrni grb.  
Veseli smo, da imamo v naši župniji Sv. Cecilije župljana, na katerega smo ponosni 
zaradi njegovega nepogrešljivega delovanja  v naši  župnijski  in krajevni skupnosti.  
Poznamo ga tudi po tem, da je vedno pripravljen ponuditi pomoč sočloveku. Od 
njega se lahko učimo preudarnosti in umirjenosti. Gospod Ljubek je lahko vzor  
vsem, ki živimo in delamo v naši skupnosti.  V imenu vseh župljanov in v svojem 
imenu mu iskreno čestitam,  in se zahvaljujem za vse storjeno  in želim dobrega 
sodelovanja  v naši skupni prihodnosti. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. april 
3. velikonočna nedelja 

Leon IX., papež 

     800  †† dva Antona in Antonija Vodopivec 
   930  †† Stane Mori in starši 
1800   za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 20. april 
Teotim, misijonar, škof 

     800  za zdravje nečaka 
1800   †† starši Šparovec  

TOREK, 21. april 
Anzelem, škof, cerkveni učitelj 

     800  † Štefka Gregorčič 
1800  po namenu 

SREDA, 22. april 
Hugo, škof 

     800  †† sorodniki 
1800   † Janez Koren 

ČETRTEK, 23. april 
Jurij, mučenec  

     800   po namenu 
1800    † Drago Planinšek 

PETEK, 24. april 
Fidelis iz Sigmaringena, kapucin 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 25. april 
Marko, evangelist 

     800  †† Marko in Anton But 
1800   †† Alojz (obl.) in Marija Prebil 

NEDELJA, 26. april 
4. velikonočna nedelja, 

nedelja Dobrega Pastirja 

Marija, Mati dobrega sveta 

     800  † Metod Hostnik 
   930  †† Filip Orešnik in Jakob Jančič 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† iz druž. Hriberšek in Cvetrežnik  

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

 


