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BINKOŠTI 

 

15 Ako me ljubite, ohraníte moje 
zapovedi. 16 In jaz bom prosil Očeta in 

vam bo dal drugega Tolažnika, da 
ostane pri vas vekomaj, 23 Jezus mu je 
odgovoril: »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.  
Janezov evangelij 14,15-16.23-26 

Obstaja pomemben čas našega dneva, ko je še posebej potrebno 

in zelo naravno, da izkusimo ustvarjalno moč Duha: to je ob 

jutranjem prebujanju. Vsako novo jutro, ki sledi noči, je oživljanje 

nezavednega in simbol izhoda iz prvobitnega kaosa. Ponovi se 

čudež. Noč je kakor začasno ponavljajoče padanje v kaos. Tesnobe, 

sanje, dobro in slabo, resničnosti in neresničnosti: ponoči je vse to 

med seboj pomešano in zmedeno.  

Od tod torej pomembnost, da začnemo vsak nov dan s Svetim 

Duhom, da bi spremenil naš nočni kaos v luč vere, upanja in 

ljubezni. Zato je tako pomembno, da že navsezgodaj stresemo vanj 

Božje zrnje, preden bi zlobnež natresel ljuljke 

(Raniero Cantalamessa). 

Z binkoštno nedeljo se konča velikonočni čas. 

Sobota, 21. 5.: binkoštna kvatrna sobota - molitev za svetost duhovnikov. 

Dom sv. Jožef Celje vabi  na  DAN ODPRTIH VRAT,  ki bo v petek, 20. maja 
2016, od 16. ure dalje na igrišču pod cerkvijo sv. Jožefa. 

V soboto, 21. maja, bo spoved prvoobhajancev. 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo.  

Še naprej spremljajmo br. Marjana, našega župnika,  z molitvijo na njegovi 
naporni romarski poti na grob sv. Jakova v Compostelo, saj roma tudi za nas… 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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.) 

PONEDELJEK, 16. maj 

Marija, Mati Cerkve 

  800    za župljane in dobrotnike 
1800  † Stanislav Svenšek (4. obl.) 
pogrebna maša: † Veronika Zakelšek, ob 1630 

TOREK, 17. maj 
Pashal Bajlonski 

     800   po namenu 
1800    † Jože Kuder (8. dan) 

SREDA, 18. maj 
Feliks Kantališki, kapucin. 

     800  † Josip Marodi 
1800  † Jože Ozmec (3. obl.) 

1900  Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 19. maj 
Krišpin Viterbski, kapucin 

     800  po namenu 
1800  po namenu (naročena) 

PETEK, 20. maj 
Bernardin Sienski, redovnik 

     800  po namenu 
1800  v čast sv. Antonu 

SOBOTA, 21. maj 
Krištof, duh. muč. 

     800  po namenu 
1800  † Jože Kuder 

NEDELJA, 22. maj 

NEDELJA SVETE 
TROJICE  

Marjeta Kasijska, redovnica 

     800  † Lojzka Teršek 
   930  †† Sinkovič in Stvarnik  
1800  †† Angela Lampret in Berta Sevšek 

1100   Tremerje:  za župljane in dobrotnike                     
1600   Miklavž: † Janez Podpečan in sorodniki 

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


