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5. velikonočna nedelja 

 

Prava vinska trta  

Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, 
katera ne rodi sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več 
sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz 
v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v 
meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; zakaj brez mene ne morete ničesar 
storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne; in jih 
poberó, vržejo v ogenj in zgoré. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v 
vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega 
Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.  

Janezov evangelij 15, 1-8 

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 bodo šli otroci k šmarnicam.  

Ana in Rado vabita 8. maja ob 19.00 uri, po večerni sv. maši, na ponovno 
predstavitev  romarske poti k sv. Jakobu v Santiago de Compostela.  Predstavitev 
se bo zgodila v prostorih kapucinskega samostana  sv.  Cecilije na Bregu. 

      

      Sarkofag sv. Jakoba 
Prisrčno povabljeni, do takrat pa srečno in vse dobro. 

Don Boskov center Celje in Župnija blaženi A. M. Slomšek vabita v nedeljo 10. 

maja ob 15. uri k slovesni sveti maši ob deseti obletnici ustanovitve Župnije Celje – 

Bl. A. M. Slomšek. Marijo bomo počastili s procesijo z njenim kipom in s petimi 

litanijami. Slovesnost bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Romanje v Assisi za mlade 2015 - Pod naslovom letošnjega romanja za 
mlade v Assisi »Marija, Devica in Mati« se skriva naša želja, da skupaj s teboj, 
dragi prijatelj, draga prijateljica, odkrivamo lepoto posvečenega in poročenega 
življenja. Vodnica v skrivnost poročenosti in posvečenosti nam bo Jezusova 
Mati Marija, naša zvesta sopotnika pa, tako kot, vselej sv. Frančišek Asiški in 
sv. Klara Asiška. 
Romanje je namenjeno mladim od 17. do 30. leta.Cena romanja: 135 evrov 
Informacije in prijave: br. Jaro Knežević, jaroslav.knezevic@rkc.si 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 4. maj 
Florijan (Cvetko), muč. 

     800  †† Florijan, Cvetko in Marija Belaj 
1800   po namenu 

TOREK, 5. maj 
Angel, red. muč. 

     800  za uspešno operacijo 
1800  † Janko Babič 

SREDA, 6. maj 
Dominik Savijo, dijak 

     800  po namenu 
1800   †† iz družine Ojstršek in Belej 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 7. maj 
Gizela, opatinja  

     800   po namenu 
1800   † Stanislava Kunej 

PETEK, 8. maj 
Viktor (Zmago), mučenec 

     800  †† oče Franc in sin Franci Kragolnik 
1800   po namenu 

SOBOTA, 9. maj 
Izaija, prerok 

     800  †† starši Šparovec 
1800   † Franci Druks 

NEDELJA, 10. maj 

6. velikonočna nedelja 

Job, svetopisemski mož 

     800  † Marinka >Gračner 
   930  † Stanislav Svenšek 
1800   †† Jože in Marija Pristovšek 
1030   Trem.: †† Jakob Strnad in Ferdinand Vrečar 
1600   Miklavž: za župljane in dobrotnike 

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

http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi/
http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi/
http://www.kapucini.si/sv-klara/
http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi/
http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi/
mailto:jaroslav.knezevic@rkc.si

