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7. velikonočna nedelja 

 

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Že nisem več na svetu; oni so na svetu, a jaz 
odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, da bodo êno 
kakor midva.  Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval in nobeden izmed njih se 
ni pogubil, razen sinu pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o 
tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja. Jaz sem jim 
izročil tvoj nauk in svet jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od 
sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih varuješ hudega. Niso od 
sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posvéti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. 

Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. In jaz se posvečujem 
zanje, da bodo tudi oni posvečeni v resnici..« 

Janezov evangelij 17, 11-19 

Molitveno srečanje škofijske molitvene zveze za duhovne poklice bo 
danes, v nedeljo, 17. maja 2015 v Marijini cerkvi v Celju. Ob 15. uri bo 
molitvena ura za duhovne poklice, ob 16. uri pa 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. 2006) naše škofije. Po maši bo prijateljsko srečanje. 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov, ki zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več redno obiskovati bogoslužja, bo tudi letos na binkoštno 
nedeljo, 24. maja 2015 ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje, zato se 
priporočamo za pecivo. 

Dan odprtih vrat Doma sv. Jožef Celje v sredo, 20. maja, od 16. ure dalje - 
ob 16. uri se bomo družili pri ljudskih običajih ob mlačvi žita na stare načine. 
Sledila bo preprosta pogostitev v atriju. Poleg domačih pevcev bo sodelovala 
tudi Godba na pihala s Svetine, nastopila pa bo tudi vokalna zasedba Fantje z 
Jožefovega hriba. 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.  

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 €. 
Informacije in prijave: br. Jaro Knežević (jaroslav.knezevic@rkc.si) 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. maj 

7. velikonočna nedelja 

Paskal Bajlon, redovnik 

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

PONEDELJEK, 18. maj 
Janez I., papež, m. 

     800  †† Franc in Minka Pirš 
1800   † Ivana Kastelic 

TOREK, 19. maj 
Krispin, redovnik 

     800  živi in †† Pintar 
1800  † Ivo Bajželj (gr. 9) 

SREDA, 20. maj 
Bernardin Sienski, duhovnik 

     800  † Milena Kosovič 
1800   za pozabljene duše v vicah 
1900   Tremerje: † Ivo Bajželj (gr. 10) 

ČETRTEK, 21. maj 
Krištof, duh., muč.  

     800   † Ivo Bajželj (gr. 11) 
1800   za blagoslov in ozdravljenje 

PETEK, 22. maj 
Emil (Milan), muč. 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   †† starši Šparovec 

SOBOTA, 23. maj 
Servul Tržaški, muč. 

     800  za pobite po vojni v Pliberku 
1800   † Ivo Bajželj (gr. 13) 

NEDELJA, 24. maj 

BINKOŠTI 

Marija, Pomočnica kristjanov 

     800  † Franc Gračner 
   930  †† Sinkovič in Stvarnik 
1800   za vse po vojni pobite na Slovenskem 
1030   Tremerje: † Zdenka Cerovšek 
1600   Miklavž: †† Angela Cencen  
                             in Dragica Vodušek 
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