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8. maj 2016 – 18 – 
7. velikonočna nedelja 

 

 

20 A ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi 

verovali vame, 21 da bodo vsi êno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo 

tudi oni v nama êno, da bo svet veroval, da si me poslal ti. 22 In jaz sem jih dal 

slavo, ki si jo dal meni, da bodo êno, kakor sva midva êno. 23 Jaz v njih in ti v 

meni, da bodo popolnoma êno, tako bo svet spoznal, da si me poslal ti in da 

sem jih ljubil, kakor si ti mene ljubil. 24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si 

mi dal, z menoj tam, kjer sem jaz: da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, 

ker si me ljubil pred začetkom sveta. 25 Pravični Oče! Svet te ni spoznal, jaz pa 

sem te spoznal; 26 in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje 

ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih, 

in jaz v njih.« 

Janezov evangelij 17,20-26 

»Duh in nevesta pravita: 'Pridi!' In kdor posluša, naj reče: 'Pridi!' In kdor je žejen, 

naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja … Ta, ki pričuje za te reči, 

pravi: 'Da, pridem kmalu.' 'Amen, pridi, Gospod Jezus!' Milost Gospoda Jezusa 

naj bo z vsemi! Amen!«. 

S temi besedami se zaključuje knjiga Razodetja in z njo Nova zaveza in celotno 

Sveto pismo. Lepo je sprejeti njihovo sporočilo v času, ko smo že obhajali 

praznik Gospodovega vnebohoda in nas bogoslužje vabi, da usmerimo svoj 

pogled v prihodnost, na njegovo vrnitev, »tako kot smo ga videli iti v nebo«. 

Predvsem pa nam te besede dovoljujejo, ko smo v neposredni bližini Binkošti, 

da odkrijemo vlogo, ki jo ima Sveti Duh v eshatološkem pričakovanju Cerkve. 

(Raniero Cantalamessa) 

Ker je letošnji TEDEN DRUŽINE sovpadal z Velikim tednom, je bil prestavljen 

na čas od 8. do 15. maja 2016. Tudi v naši župniji bomo ta teden obeležili z 

oratorijskim dogajanjem v soboto, 14. maja in ga zaključili pri svetih mašah v 

nedeljo, 15. maja. 

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH, INVALIDNIH ŽUPLJANOV, ki zaradi 
zdravstvenih težav ne morejo več redno obiskovati bogoslužja, bo tudi letos na 
binkoštno nedeljo, 15. maja 2015 ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje, 
zato se priporočamo za pecivo. 
 

DANES, 8. MAJA, V ŽUPNIJI CELJE-SV. JOŽEF  
- ob 10. uri Srečanje in blagoslov motoristov 
- ob 16. uri Srečanje otroških in mladinskih cerkvenih zborov 

Ker je 1. maja deževalo, bo blagoslov koles, skirojev, rolerjev 15. maja v 
Tremerjah pri maši ob 11.uri. Vsi navdušeni kolesarji, lepo vabljeni. 

Salezijanci in župnijsko občestvo vabimo na romarski shod v čast Marije 
Pomočnice kristjanov in srečanje molivcev za duhovne poklice ob obletnici 
ustanovitve Župnije Celje-Bl. A .M. Slomšek v nedeljo 15. maja ob 15. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. maj 

7. velikonočna nedelja 

Viktor (Zmago), mučenec 

     800  † Rafael Trobiš 
   930  † Ana Požek (8. dan) 
1800  † Štefanija Končan (30. dan) 

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

PONEDELJEK, 9. maj 
Izaija, prerok 

  800    † Vinko, Marija, Ana Pigac in ostale  
               sorodnike in + Miheljac 
1800  v dober namen   

TOREK, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

     800   župljane in dobrotnike (namesto v nedeljo) 
1800    za sestrino družino 

SREDA, 11. maj 
Ignacij Lakonski, kapucin 

     800  za vse †† iz družine Krašovec 
1800  po namenu 
1930    TREMERJE: po namenu 

ČETRTEK, 12. maj 
Leopold Mandić, kapuc., duh. 

     800  † oče Franc (obl.) in † sin Franc Kragolnik 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 13. maj 
Fatimska Mati Božja 

     800  v slavo in čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Teodor Uranič in starši Uranič in  
           starši Cvetko 

SOBOTA, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

     800  za vse †† iz družine Zupan 

1800  na čast Svetemu Duhu 

NEDELJA, 15. maj 

BINKOŠTI 

Izidor, kmet 

     800  † Marija Klep 
   930  † Cecilija Fajs 
1800  † Štefanija Končan  

1100   Tremerje: †† Stanko Šekoranja,  
                              Ana Kragolnik in Tone Pantner 
1600   Miklavž: † Ivan Vouk (obl.) 
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