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6. velikonočna nedelja 

 

 

  »Ako me kdo ljubi, bo spolnjeval mojo besedo; in moj Oče ga bo ljubil in 

prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me pa ne ljubi, ne spolnjuje 

mojih besed. In besede, ki jih slišite, niso moje, ampak Očeta, ki me je 

poslal. 25 To sem vam razodel, ko sem bil pri vas; 26 Tolažnik Sveti Duh pa, ki 

ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem 

vam povedal. 27 Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje 

svet, vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. 28 Slišali 

ste, da sem vam rekel: ‚Odhajam in pridem k vam‘. Ko bi me ljubili, bi se 

razveselili, da grem k Očetu, zakaj Oče je večji od mene. 29 In zdaj sem vam 

povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. 

Janezov evangelij 14,23-29 
Nedelja turizma,  

Kristjani, ki prihajajo kot turisti in kristjani, ki 

sprejemajo turiste, lahko odigrajo pomembno vlogo pri 

povezovanju človeštva v vesoljno bratstvo, ki ga je 

Jezus s svojim prihodom na svet začel in ga svojim 

učencem zaupal kot zgodovinsko nalogo. Turistična in 

romarska središča in bratski krščanski odnos, ki ga 

turisti vseh vrst doživijo v slovenskih krajih, naj bi 

postali šola za vsako slovensko družino, ki redno ali občasno v svojo hišo 

sprejema goste. Zaslužek nikoli ne bi smel biti na prvem mestu. So vrednote, 

ki jih ne moremo kupiti na trgu in ki jih gost nikoli ne pozabi, so pa 

neprecenljive, saj obogatijo tistega, ki jih daje, in tistega, ki jih sprejema. 
(OZNANILO Sv. Mihael – Vransko - 05.05.2013) 

Šmarnice 2016 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. 

 v Osenci vsako nedeljo ob 19. 30 uri 

Tradicionalno peš romanje mladih na Svetino bo v ponedeljek, 2. maja. 
Somaševanje ob 10.30 bo vodil nadškof v pokoju, dr. Marjan Turnšek. Odhod 
ob 8. uri s parkirišča pri celjski železniški postaji. 

Tradicionalni blagoslov koles, skirojev, rolerjev bo danes v Tremerjah pri 
maši ob 11.uri. Vsi navdušeni kolesarji, lepo vabljeni.  

Prvi petek: V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. Že v četrtek vabljeni 
k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17. uri), v petek k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni sveti maši, ter v soboto k 
molitvi za svetost duhovnikov.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore: Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za 
lepoto naših cerkva. V maju so za župnijsko cerkev na vrsti župljani iz Zagrada, 
Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. maj 

6. velikonočna nedelja 
Nedelja turizma 
Začetek šmarnic 

     800  †† Kač, Šanca in Tratnik  
   930  †† Filip Orešnik in Jakob Jančič (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: po namenu 
1600   Miklavž: † brat Milan in starše Petrovič 

PONEDELJEK, 2. maj 
Atanazij, škof, c. uč. 

  800    po namenu 
1800  po namenu 

TOREK, 3. maj 
Filip in Jakob ml., apostola 

     800   po namenu 
1800    po namenu 

SREDA, 4. maj 
Florijan (Cvetko), mučenec 

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

1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 5. maj 
Gospodov vnebohod 

     800   po namenu Oman 
1800  † Janko Babič 

PETEK, 6. maj 
Dominik Savio – prvi petek 

     800  † Franc in starši Pušnik, vsi  † Gračnar 
1800  v zahvala MB 

SOBOTA, 7. maj 
Gizela, opatinja – prva sobota 

     800  po namenu 
1800  † Matilda Guček (30. dan) 

NEDELJA, 8. maj 

7. velikonočna nedelja 

Nedelja sredstev družb. obv. 

Viktor (Zmago), mučenec 

     800  † Rafael Trobiš 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800  † Štefanija Končan (30. dan) 

1100   Tremerje: †Ludvik Lešek (obl.) 
1600   Miklavž: †† Jože in Marija Kopinšek 

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


