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6. velikonočna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,15-21) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako me ljubite, ohraníte moje zapovedi. In 
jaz bom prosil Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj, 
Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in tudi ne pozna; vi pa ga 
poznate, zakaj prebiva pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot; prišel bom k 
vam. Še malo in svet me ne bo več videl; vi pa me boste videli, zakaj jaz živim in vi 
boste živeli. V tistem času boste spoznali, da sem jaz v svojem Očetu in vi v meni in 
jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in jih spolnjuje, ta me ljubi; a kdor ljubi mene, ga 
bo ljubil moj Oče in ga bom ljubil jaz in se mu razodel.« 

Gospodov vnebohod, četrtek, 25. maj - Štirideset dni po veliki noči obhajamo 
Gospodov vnebohod. Praznik Gospodovega vnebohoda pomeni, da je Kristus s 
svojim vstajenjem bil postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih 
in na zemlji, in z močjo svojega Duha že deluje v srcih ljudi. Z vnebohodom je od 
mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Gpospodov 
vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih 
praznikov, ki so ga obhajali že ob koncu 4. stoletja. 
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.  
Slavo, ki jo je Kristus že prejel od Boga, svojega Očeta, hoče dati tudi nam. Od tedaj 
naprej, ko je šel k Očetu, je tudi nam odprta pot k Bogu. Nič več se nam ni treba bati 
skrivnosti našega bivanja. Nič več nismo ujetniki, sužnji smrti in greha. Naša usoda 
je v rokah našega Odrešenika in Gospoda. Kristus ni šel v nebesa zato, da bi mi samo 
gledali za njim, temveč zato, da bi bil bolj z nami in da bi nas uspešneje vodil k Bogu. 

Prvo sveto obhajilo - Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. 
Deset naših mladih kristjanov  (Ana, Ana, Eva, Filip, Nives, Pija, Roberta, Vid, Teja in 
Tijan)  bo (je) prvič prejelo zakrament svete evharistije.  

Sveta birma bo v nedeljo, 28. maja ob 9.30. Birmovalec Stanislav Slatinek se bo v 
torek, 23. maja ob 17. uri srečal z našimi birmankami in birmanci. K sveti maši po 
srečanju še posebej vabljeni stari in botri. 

Prenova cerkvenega prostora - Vabimo Vas na predavanje o prenovi cerkvenega 
prostora, kjer bo predstavljena tudi prenova cerkve sv. Cecilije v Celju. Predavanje 
bo v soboto, 27. maja, ob 19. uri v prostorih samostana. Sodelujejo: Vera Klepej 
Turnšek, arhitektka, Urška Todosovska Šmajdek, odgovorna konservatorka in br. 
Luka Modic, akademski slikar. 

Na razpolago je knjiga Cerkev sv. Cecilije v duhu časa in jo toplo priporočamo.  

Novo vodstvo slovenske kapucinske province - Slovenski bratje kapucini, zbrani 
na 17. rednem provincialnem kapitlju v 
Kančevcih, smo 11. 5. 2017 izvolili novo 
vodstvo Slovenske kapucinske province: 
br. Vlado Kolenko, provincialni minister,  
br. Milan Kvas, provincialni vikar,  
br. Primož Kovač, 2. svetovalec,  
br. Matej Nastran, 3. svetovalec, 
br. Jože Smukavec, 4. svetovalec. 
Novemu vodstvu želimo veliko blagoslova. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 
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Timotej, diakon, muč.  

   800  v zahvalo 
   930  †† Alojzija Deželak, sorodniki 
           in starši Bevc 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Ana Berčan, Zalika Zupanc  
                              in iz družine Anderluh 
1600   Miklavž: † Franci Planjšek  

PONEDELJEK, 22. maj 
Emil (Milan), mučenec 

  800   †† Krivec 
1800  † Cecilija Fajs 

TOREK, 23. maj 
Servul, mučenec – prošnji dan 

     800  †† Fale 
 1800 po namenu 

SREDA, 24. maj 
Marija, Pomočnica kristjanov 

   800  †† Zagožen 
1800   za zdravje 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 25. maj 
Gospodov vnebohod 

   800  po namenu 
1800  v slavo in zahvalo majniški kraljici 

PETEK, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik                 

   800  † Alojz Zakelšek 
1800  po namenu 

SOBOTA, 27. maj 
Alojzij Gonzaga, mučenec 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

NEDELJA, 28. maj 

7. velikonočna nedelja 

German, škof  

   800  †† Helena in Franc Levec 
   930  †† Jože Knez in Ivan Pirnat 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: po namenu 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič (obl.)  
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