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OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

17. april 2016 – 15 – 
4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja 

 

 

Tisti čas je Jezus govoril: »Moje ovce poslušajo moj glas in jaz 
jih poznam in hodijo za menoj. In jaz jim dam večno življenje: 
in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje 
roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko vse; in nihče ne more 
nečesa iztrgati iz roke mojega Očeta.  Jaz in Oče sva êno.«  

Janezov evangelij 10,27-30 

Slovenci smo majhen narod, a vendar v nečem zelo velik. Ko smo pred skoraj 
1300 leti sprejeli krščanstvo, smo kmalu začutili dolžnost, da svojo vero 
oznanjamo tudi drugim. Če se ozremo v zgodovino ali pa gledamo v sedanjost, 
bomo zlahka spoznali, da smo imeli in imamo v našem narodu ljudi, od Baraga 
in Knobleharja do novejših Majcna, Drevenška in Petra Opeke, ki so blagovest 
Jezusa Kristusa ponesli po vsem svetu: v Afriko, Azijo in Ameriko. Izšli so iz 
vernih družin, kjer je bil kruh Božje besede bogat in je vsem dajal moč za 
življenje po veri. Iz malega raste veliko, pravi naš pregovor. S svojimi majhnimi 
dejanji in s pomočjo vere, ki je bila živa v njihovih srcih, so delali velike reči. Če 
se poglobimo v eno 25 od najlepših Prešernovih pesnitev, Krst pri Savici, se 
lahko vživimo v čas, ko smo tudi mi sami po ljubeznivih misijonarjih z Irske 
začeli odkrivati lepoto krščanske vere in spoznavati, da je naš Bog Oče ljubezni, 
dobrote in usmiljenja. Naš poet polaga čudovite besede v usta misijonarja, ki 
pravi, da »pravi Bog se kliče Bog ljubezni«, ki ljubi svoje otroke in »ne želi 
nobenega pogube«. Če ima človek v srcu vero, upanje in ljubezen, ima v sebi 
zaklad, s katerim bo lahko obogatil tudi druge. Ta zaklad ni namenjen le peščici 
ljudi, misijonar ga darežljivo deli vsem, ki jim Bog odpre srce, da prisluhnejo 
Božji Besedi in se odprejo Božjemu delovanju.                               p. Ermest Benko 

Sklep tedna molitve za nove duhovne poklice bo danes v Marijini cerkvi v 
Celju ob 15. uri. Lepo Vabljeni! 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije bo v nedeljo, 24. aprila 

2016, ob 16. uri v cerkvi Sv. Duha. Sodeloval bo tudi naš zbor.  

Camino – Od 19. aprila pa do konca maja grem z našimi ponovinci na Camino de 
Santiago. V župniji me bo v tem času nadomeščal br. Placid Prša.   br. Marjan Gačnik 

Relikvije sv. Leopolda Mandića v Ljubljani 
Bratje kapucini vas lepo vabimo, da se v jubilejnem letu 
usmiljenja v živo srečate s sv. Leopoldom Mandićem, ki 
je skupaj s sv. patrom Pijem iz Pietrelcine zavetnik 
jubilejnega leta. 
V župnijsko cerkev Ljubljana - Štepanja vas bodo v 
ponedeljek, 18. aprila 2016, prišle relikvije - celo telo sv. 
Leopolda.  
11.00 - sprejem relikvij in izpostavitev v češčenje 
11.30 - slovesna sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore 
15.00 - molitvena ura 
17.00 - odhod relikvij 
Lepo vabljeni k sv. Leopoldu! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 18. april 
Evzebij, škof 

  800    † p. Jože Kunšek 
1800  † Albert Ivan Fabjan (30. dan) 

TOREK, 19. april 
Leon IX., papež 

     800   za duše v vicah 
1800    na čast sv. Duhu in sv. Cirilu in Metodu 

SREDA, 20. april 
Teotim, misijonar, škof  

     800  † Ivan Vampelj (obl.) 
1800  † Mirko Ostrožnik 

ČETRTEK, 21. april 
Konrad iz Parzhama, redovnik 

     800  za duše v vicah 
1800  † Štefanija Končan (8. dan) 

PETEK, 22. april 
Hugo, škof 

     800  † Jože Marodi 
1800  na čast Materi Božji za zdravje 
          in v zahvalo za 50 let zvestobe 

SOBOTA, 23. april 
Jurij, mučenec 

     800  za duše v vicah 
1800  † Marija Pigac (30. dan) 

NEDELJA, 24. april 

5. velikonočna nedelja 

Fidelis iz Sigmaringena, r. m. 

     800  † Otilija Jug (30. dan) 
   930  †† iz družine Trbovc 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: za duše v vicah 

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

https://goo.gl/maps/TUH28ro9pBJ2

