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10. maj 2015 – 19 – 
6. velikonočna nedelja 

 

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil 
vas; ostanite v moji ljubezni!  Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v 
moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v 
njegovi ljubezni.  To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje 
dopolni. To je moja zapoved, da se med seboj ljubíte, kakor sem vas jaz ljubil. 
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje dá svoje življenje. 
Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas 
več služabnike, zakaj služabnik ne vé, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem 
imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 
Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in postavil, da pojdete in obrodite 
sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem 
imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.« 

Janezov evangelij 15, 9-17 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 11. maja 2015 ob 
19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Molitveno srečanje škofijske molitvene zveze za duhovne poklice bo v 
nedeljo, 17. maja 2015 ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju. Ob 15. uri bo 
molitvena ura za duhovne poklice, nato ob 16. uri slovesna sveta maša za 
duhovne poklice, ki jo bo daroval škof dr. Stanislav Lipovšek. V molitev bomo 
vključili tudi hvaležen spomin na 9. obletnico ustanovitve (7. 4. 2006) in 
razglasitve (21. 5. 2016) naše škofije. Po maši bo prijateljsko srečanje. 

Sveto mašo ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne bo v soboto, 16. maja 
2015, ob 10. uri na Brezjah daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore OFM. Lepo vabljeni. 

Koncert z naslovom SREČEVANJA/BEGEGNUNGEN bo v sobota, 16. maja 
2015, ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa, Celje Nastopajo: Cerkveni pevski zbor 

Anras iz Avstrije, Vokalni sekstet Hiše kulture Celje, in organist Mihael 
Strniša. Vstop prost – vabljeni! 

Slovenska Karitas prosi za pomoč ob potresu v Nepalu. Vaš dar lahko 
nakažete preko položnice (dobite jo na mizici) ali oddate v nabiralnik Karitas. 
Hvala vsem za vsako podporo prebivalcem Nepala v teh težkih trenutkih.  

Animator oratorija - poslanstvo in izziv! - Imaš rad/a izzive in si za akcijo, 
da bi del svojega prostega časa namenil dobri družbi in pri tem razveselil/a še 
otroke? Si navdušen/a nad dramsko igro, rad/a ustvarjaš, poješ, se podiš za 
žogo? Če si vsaj enkrat odgovoril/a z DA, potem je nujno, da se nam pridružiš v 
pripravi na letošnji oratorij, ki nosi naslov "Hočem biti svet!" in bo v naši 
župniji potekal zadnji teden počitnic. Skupaj bomo pripravljali igre, se naučili 
himno, vadili dramsko igro, spoznavali, kaj pomeni biti dobri animator in še 
kaj. Uvodno srečanje bo v petek, 15. 5. 2015 ob 17.30 v veroučni učilnici, na 
katerem se bomo dogovorili tudi o nadaljnjih srečanjih. 
Za dodatne informacije pa pokliči ali piši na: 031 527 183 (Ana) 

Nova knjiga - Ignacio Larrañaga: Ubožec iz Nazareta. Pisatelj s pretanjenim 
občutkom spremlja opisuje Jezusovo življenje ter poudarkih njegovega nauka: 
vesoljno bratstvo, odločitev za uboge, zapoved ljubezni …. Cena je 19.90 EUR. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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: †† Jože in Marija Kopinšek 

PONEDELJEK, 11. maj 
Ignacij Lakonjski, kapucin 

     800  v dober namen  
1800   † Ivana Kastelic 

TOREK, 12. maj 
Leopold Mandić, kapucin 

     800  † Ivan Pirnat 
1800  po namenu 

SREDA, 13. maj 
Fatimska Mati Božja 

     800  v čast fatimski Materi Božji 
1800   † Cecilija Fajs 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 14. maj 
Gospodov vnebohod  

     800   v čast Sv. Duhu za Božje varstvo 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 15. maj 
Izidor, kmet 

     800  † Marija Bovha 
1800   † Ivan Vouk (obl.) 

SOBOTA, 16. maj 
Janez Nepomuk, muč. 

     800  †† starši Šparovec 
1800   † Toni Slamnik 

NEDELJA, 17. maj 

7. velikonočna nedelja 

Jošt, puščavnik 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Jože Ozmec (2. obl.) 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 
1600   Miklavž: †† Krajnc in Planinšek 

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


