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Tisti čas je Jezus Govoril: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za 
ovce.  Najemnik, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da volk prihaja, ovce 
popusti ter zbeži in volk jih pograbi in razkropi. Najemnik zbeži, ker je najemnik 
in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in svoje poznam in moje poznajo 
mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in za ovce dam svoje življenje. 
Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati: in 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam 
svoje življenje, da ga zopet prejmem. Nihče mi ga ne more vzeti, ampak ga jaz 
dam sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga zopet vzamem. 
To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«  

Janezov evangelij 10,11-18 

Seznam članov župnijskega pastoralnega sveta v mandatu 2015-2020: 

člani po službeni dolžnosti: s. Mojca Korošec, s. Grazyna Mech, Alojz Ocvirk, 
Rado Strnad, Zinka Jazbec, Mojca Vrenko in Robert Vodušek;  
izbrani člani: Saša Brečko, Jurij Cvikl, Silva Dajčman, Franja Dobrajc, Tadej 
Dobrajc, Metoda Kink, Ivan Končan, Zdenka Krumpačnik, Vladimir Ljubek, 
Maja Manček Šporin in Vojko Vouk; 
zastopnik skupin: Sonja Slamnik; 
imenovana: Majda Kamplet in Tomislav Viher.  

Hvala vsem članom župnijskega pastoralnega sveta, ki ste v mandatnem 
obdobju 2010 - 2015 soustvarjali utrip župnije, s svojim delom in zgledom 
pomagali graditi Božje kraljestvo v naši župniji. Bog vam povrni! 

Šmarnice 2015 v naši župniji: 
 V župnijski cerkvi: med tednom vsak dan pri maši ob  

8. uri za odrasle in ob 18. uri za otroke, 
 v Tremerjah vsako sredo ob 19. uri, 
 pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Šmarnice za otroke bodo ob 18. uri. Skupine, ki so imele 
verouk ob 17. uri, bodo imele v maju ob 17.15, potem pa gredo 
otroci k šmarnicam.  

Tradicionalno peš romanje mladih na Svetino bo soboto, 2. maja. 
Somaševanje ob 10.30 bo vodil Ivan Hrastnik, kaplan pri sv. Danijelu. Odhod 
ob 8. uri s parkirišča pri celjski železniški postaji. 

Blagoslov koles, skirojev, rolerjev … bo v nedeljo, 3. maja v Tremerjah pri 
maši ob 10.30. Vsi navdušeni kolesarji, lepo vabljeni.  

V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. Že v četrtek vabljeni k sveti 
maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17. uri), v petek k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni sveti maši, ter v soboto k 
molitvi za svetost duhovnikov.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore: Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za 
lepoto naših cerkva. V maju so za župnijsko cerkev na vrsti župljani iz Zagrada, 
Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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  

PONEDELJEK, 27. april 
Cita, devica 

     800  za zdravje  
1800   †† Antonija in Jože Počervina  

TOREK, 28. april 
Peter Chaneh, duh., muč. 

     800  †† Jože in Marija Pristovšek 
1800  † Štefka Gregorčič (30. dan) 

SREDA, 29. april 
Katarina Sienska, dev., muč. 

     800  † Milena Kosovič 
1800   po namenu 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 30. april 
Pij V., papež  

     800   po namenu 
1800    za duhovne poklice 

PETEK, 1. maj 
Jožef Delavec – prvi petek 

     800  v čast Majniški Kraljici 
1800   †† Franc in starši Pušnik,  Gračnar, 
               Alojz in Vida Jevšnik ter Marija Brilej 

SOBOTA, 2. maj 
Atanazij, škof, c. uč. 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

NEDELJA, 3. maj 

5. velikonočna nedelja 

Filip in Jakob ml., apostola 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  †† iz družine Kunstek in Sulič 
1800   v zahvalo in priprošnjo 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600   Miklavž: v zahvalo za zdravje 

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


