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30. april 2017 – 18 – 

3. velikonočna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48) 

Učenca sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po 
lomljenju kruha.  Ko pa so o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim 
rekel: »Mir vam bodi! Jaz sem, ne bojte se!« Vznemirili so se in se prestrašili ter so 
mislili, da vidijo duha. In rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo 
dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz; potipljite in poglejte, zakaj 
duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal 
roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu 
kaj jesti?« Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel.  
In rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba 
je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« 
Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. In rekel jim je: »Tako je pisano in 
tako je bilo treba Kristusu trpeti in tretji dan od mrtvih vstati ter v njegovem imenu 
oznaniti pokoro in odpuščenje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi 
pa ste priče teh reči.  

»Gnani po Duhu za poslanstvo!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, 
od 30. aprila do 7. maja 2017. »Kdor se je pustil pritegniti Božjemu glasu in začel 
slediti Jezusu, kmalu odkrije v sebi neustavljivo željo, da bi ponesel evangelij 
svojim bratom z evangelizacijo in s služenjem v ljubezni«, piše papež Frančišek 
v poslanici za 54. Svetovni dan molitve za duhovne poklice.  
V tem tednu lepo vabljeni k jutranji ali večerni maši in k molitvi za nove duhovne 
poklice. 

Šmarnice 2017 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 v sredo ob 19. uri (razen 10. maja),  
- pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Tradicionalno peš romanje mladih na Svetino bo v torek, 
2. maja. Somaševanje ob 10.30 bo vodil novomašnik Mitja 

Franc, SDB. Mladi, lepo vabljeni! 

Srečanje ŽPS bo izjemoma v sredo, 3. maja ob 19. uri. Vsi 
člani lepo vabljeni! 

V nedeljo, 7. maja, bo pri sveti maši ob 9.30 provincial br. Vlado Kolenko 
blagoslovil obnovljeno cerkev sv. Cecilije. Pri maši nas bo nagovoril br. 
Štefan Kožuh, generalni vikar reda manjših bratov kapucinov. 
Ker bo po maši preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 

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

Tradicionalni blagoslov koles, skirojev in rolerjev bo v Tremerjah 14. maja pri 
maši ob 11. uri. Vsi navdušeni kolesarji, lepo vabljeni.  

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, 30. april 
3. velikonočna nedelja 

Pij V., papež - začetek tedna 
molitve za duhovne poklice 

   800  † Leopold Zorko 

   930  †† Jakob Jančič in Filip Orešnik 
1800   †† Franc in Magda Tratnik 
1100   Tremerje: za ozdravitev Nejca 

PONEDELJEK, 1. maj 
Jožef Delavec – praznik dela 

  800   † Greta Zaveršek 
1800  za nerojene otroke 

TOREK, 2. maj 
Atanazij, škof, c. uč. – d. p. 

     800  Gospodu v zahvalo 
 1800 † Ljuba Guštin 

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

   800  po namenu 
1800  na čast Sv. Jožefu  
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 4. maj 
Florijan, mučenec 

   800  †† Florijan, Rozalija in Marija Belaj 
1800  v čast sv. Florijanu 

PETEK, 5. maj 
Gotard, menih, škof                 

– prvi petek 

   800  † Janko Babič 
  800  † Marija Brežnik 
1800  za vse žrtve povojnih pobojev 

SOBOTA, 6. maj 
Dominik Savio – prva sobota 

   800  † Jože Kuder 
1800  † Stanislav Svenšek (obl.) 

NEDELJA, 7. maj 

4. velikonočna nedelja, 
nedelja Dobrega Pastirja 

Gizela, opatinja  

   800  † Rafael Trobiš 

   930  †† iz družin Rahle, Ocvirk, Aler in Strnad 
   930  † Mihael Lukanc 
1800   za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: † Franček Plajnšek 

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


