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Nato se je Jezus učencem zopet prikazal ob Tiberijskem morju. Prikazal pa se je tako: Skupaj so 
bili Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane galilejske in Zebedejeva 
sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim reče: »Ribe grem lovit.« Rečejo 
mu: »Gremo še mi s teboj.« Šli so torej in stopili v čoln, a tisto noč niso ničesar ujeli. Ko se je že 
danilo, je Jezus stal na bregu, učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otročiči, ali 
imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Ne.« On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran 
čolna in boste našli.« Vrgli so torej in zaradi obilice rib je že niso več mogli izvleči. Oni učenec, 
ki ga je Jezus ljubil, je torej Petru rekel: »Gospod je!« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je 
opasal haljo, bil jo je namreč slekel, in se vrgel v morje. Drugi učenci pa so vlekli mrežo z ribami 
in pripluli s čolnom – niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih dvesto komolcev. Ko 
stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in na njej ribo in kruh. Jezus jim reče: 
»Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, polno velikih 
rib – bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli: 
»Pridite jest!« In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: »Kdo si?« Kajti vedeli so, da je 
Gospod.  Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga dá; prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, 
da se je Jezus prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih. 

Janezov evangelij 21,1-14 

Praznovanje 10. obletnice ustanovitve celjske škofije – Danes popoldne 
lepo vabljeni na praznovanje v celjsko stolnico. Ob 15. uri bo akademija v 
počastitev 10. obletnice škofije in ob 15.30 slovesno somaševanje škofov in 
duhovnikov, ki ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, slovesni nagovor 
pa bo imel msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof in metropolit. Lepo vabljeni.¸ 

Teden molitve za duhovne poklice 2016 - V Cerkvi na Slovenskem od 3. 
velikonočne nedelje do nedelje Dobrega Pastirja obhajamo teden molitve 
za duhovne poklice z naslovom Cerkev, mati poklicev. Namen tedna je pomagati 
tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi velikodušno 
odgovorili na ta klic ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice. 
V jubilejnem letu usmiljenja smo vsi povabljeni, da v osebni molitvi ter v 
župnijskih in redovnih občestvih molimo in razmišljamo o tej obliki služenja 
Bogu in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove 
duhovne poklice sta izraz vernosti Cerkve, saj so duhovniki delivci zakramenta 
svete spovedi, ki je neposreden izraz Božjega usmiljenja. 

Srečanje ŽPS bo v sredo, 13. aprila ob 18,45. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Dragi bratje in sestre, kako želim, da bi mogli v tem izrednem jubileju usmiljenja 
vsi krščeni doživljati veselje, da pripadajo Cerkvi! In bi mogli ponovno odkriti, da 
se poklic kristjana, kakor tudi vsak poseben poklic, rodi v okrilju Božjega ljudstva 
ter je dar Božjega usmiljenja! Cerkev je hiša usmiljenja, in to je »zemlja«, kjer 
poklic vzkali, raste in obrodi sad. 
Božji klic prihaja do nas preko posredovanja skupnosti. Bog nas kliče, da 
postanemo del Cerkve, in po določenem času zorenja v njej nam podari poseben 
poklic. Poklicna pot se uresničuje skupaj z brati in sestrami, ki nam jih daje 
Gospod: je »sklicanje skupaj«. Cerkveni dinamizem poklica je protistrup 
brezbrižnosti in individualizmu. Vzpostavlja občestvo, v katerem je ravnodušnost 
premagana z ljubeznijo, ker zahteva, da gremo iz samih sebe in damo svoje 
življenje v službo Božjemu načrtu ter posvojimo zgodovinski položaj njegovega 
Božjega ljudstva. 

Iz poslanice papeža Frančiška za 53. svetovni molitveni dan za duhovne poklice 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. april 

3. velikonočna nedelja 

Domen, škof, muč. 

     800  †† Jože Belaj in starši 
   930  † Marko Mavrič  
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† iz družine Draksler 

PONEDELJEK, 11. april 
Stanislav, škof, mučenec 

  800    † Monika Drev 
1800  po namenu 

TOREK, 12. april 
Zenon Veronski, škof 

     800   †† Helena in Ivan Drev 
1800    † Anton Pantner (pog.) 

SREDA, 13. april 
Martin I., papež, muč.  

     800  † Jože Pristovšek (obl.) 
1800  †† Anton in Marko But 

ČETRTEK, 14. april 
Lidvina, devica 

     800 v zahvalo za zdravje 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 15. april 
Helena, kneginja 

     800  †† starši in sorodniki 
1800  ††  

SOBOTA, 16. april 
Bernardka Lurška, devica 

     800  †† starši Belec 
1800  v zahvalo in priprošnjo Lurški Materi Božji 

NEDELJA, 17. april 

4. velikonočna nedelja, 
nedelja Dobrega Pastirja 

Simon Barsabejski, škof, muč. 

     800  †† iz družine Trobiš 
   930  †† Martin in Marija Romih  
                ter za blagoslov družine Romih in Juh 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Vera Sajovic 

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


