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4. velikonočna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,1-10) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne 
pride v ovčji hlev skozi vrata, ampak prileze drugod, ta je tat in ropar. Kdo pa pride 
skozi vrata, je pastir ovác. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in on 
svoje pokliče po imenu in jih vodi ven. Kadar svoje ovce izpusti, gre pred njimi in 
ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujim pa ne pojdejo, ampak bodo 
zbežale od njega, ker ne poznajo glasu tujih.« To priliko jim je povedal Jezus; oni pa 
niso razumeli, kaj je pomenilo, kar jim je govoril. Jezus jim je torej zopet spregovoril: 
»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, kolikor jih je prišlo 
pred mano, so tatje in roparji, ovce pa jih niso poslušale. Jaz sem vrata: kdor stopi 
skozi mene, bo rešen in bo hodil ven in bo našel pašo. Tat ne pride, razen da krade 
in kolje in pogublja; jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. 

Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. (Jn, 7, 37) 

Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije se je ohranil do danes kljub viharnim in 

temačnim časom, ki so ga pretresali štiri stoletja. Mestni svet MOC ga je leta 2002 uvrstil 

med kulturne spomenike lokalnega pomena. Poleg samostana je bila potrebna temeljite 

prenove tudi župnijska cerkev. Od zadnje večje prenove je minilo že več kot 100 let. Leta 

1948 je nekdo v cerkvi celo podtaknil požar, ki je naredil veliko škode.  

Ob blagoslovu obnovljene župnijske cerkve sv. Cecilije se zahvaljujemo Mestni 

občini Celje za finančno pomoč pri obnovi, še posebno županu, gospodu Bojanu Šrotu, 

za posluh, pobudo in pomoč pri obnovi cerkve. 

Iskrena hvala tudi predsedniku KS Pod gradom, gospodu Vladimirju Ljubeku, za nasvete 

in vsestransko pomoč, še posebno pri iskanju virov 

za finančno podporo obnove. 

Posebna zahvala tudi arhitektki, gospe Veri Klepej 

Turnšek kot odgovorni vodji projekta in odgovorni 

projektantki, za idejno zasnovo, oblikovanje 

vitražev, izdelavo reliefa na glavni steni, skratka za 

vse idejne, arhitekturne in estetske rešitve. 

Hvala tudi gospe Urški Todosovski Šmajdek iz 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje za uspešno koordinacijo med projektantko in 

izvajalci glede na dopustne možnosti obnove ob 

upoštevanju zgodovinske vrednosti objekta. 

Hvala bratom Slovenske kapucinske province za vso materialno in duhovno podporo. 

Iskrena hvala tudi izvajalcem in vsem, ki ste nam s svojim delom, nasveti, sredstvi ali 

kakorkoli pomagali, da je svetišče dobilo novo, svetlo podobo. Zavedamo se, da bi vsega 

tega ne bilo, če ne bi bilo Božjega blagoslova pri naših prizadevanjih. Bogu smo hvaležni 

za vse milosti in darove Sv. Duha, ki smo jih bili deležni mi in naši predniki v tem 

svetišču. Želimo si, da bi tudi prihodnji rodovi radi prihajali v to svetišče in zajemali iz 

studencev žive vode, ki edina prenavlja, očiščuje in ozdravlja. 

Šmarnice 2017 v naši župniji: v župnijski cerkvi: med tednom vsak dan pri maši 
ob  8. uri in za otroke ob 18. uri; v Tremerjah v sredo ob 19. uri (razen 10. maja); 
pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Bratje kapucini imamo od 8. do 11. maja provincijski kapitel.  

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 8. maj 
Viktor (Zmago), mučenec 

  800   †  
1800   

TOREK, 9. maj 
Izaija, prerok 

     800  †† Danijel in Vida Lepin 
 1800 †  

SREDA, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

   800  po namenu 
1800   † Hinko Zupanc 

ČETRTEK, 11. maj 
Ignacij Lakonjski, redovnik 

   800  ††  
1800  † Veronika Zakelšek (obl.) 

PETEK, 12. maj 
Leopold Mandić, redovnik                 

   800  †† oče Franc (obl.) in sin Franci Kragolnik 
1800  za duše v vicah 

SOBOTA, 13. maj 
Fatimska Mati Božja 

   800  †  
1800  na čast Sv. Duhu za Božje varstvo in vodstvo 

NEDELJA, 14. maj 

5. velikonočna nedelja 

Bonifacij, mučenec  

   800  † Ivan Vouk (obl.) 

   930  po namenu Zadnikar 
1800   † Pavel Mejaš (obl.) 
1100   Tremerje:  
1600   Miklavž: †† Stanko, Jože in Marija   
                            Kopinšek 

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


