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7. velikonočna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,1-11) 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj 
svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, 
da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da 
spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa 
Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga 
dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga 
imel pri tebi, preden je bil svet. Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od 
sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je 
vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih 
sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. 
Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; 
in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na 
svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem 
imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.« 

Sveta birma – Naši mladi kristjani Aljaž, Anže, Blaž, Eva, Gregor, Jaka, Jure, 
Katarina,  Laura, Lovro, Luka, Maruša, Matija, Miha, Natalija, Neja, Primož, Rok, 
Urban, Urh, Timi in Žana ter Mitja iz Laškega bodo danes prejeli Svetega Duha, 
saj jim bo birmovalec g. dr. Stanislav Slatinek podelil zakrament svete birme.  
Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani 

Sklep veroučnega leta bo zadnji dan šmarnic, v sredo 31. maja. 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k spovedi in češčenju Jezusovega Srca ter v soboto k molitvi za svetost 
duhovnikov. 

Na obisku v Sloveniji je misijonarka s. Barbara Čuk, fmm. V četrtek 1. junija 
bo obiskala tudi našo župnijo. Po večerni sv. maši in večernicah vabljeni k 
srečanju z njo in predstavitvi njenega zanimivega poslanstva v Mehiki. 
Srečanje  bo v samostanski obednici. 

V petek, 2. junija bo ob 19. uri blagoslov obnovljenega križa na Bregu. 
Obnovil ga je Marko Podpečan, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.  

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov, ki zaradi zdravstvenih težav 
ne morejo več redno obiskovati bogoslužja, bo tudi letos na binkoštno nedeljo, 
4. junija ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje, zato se priporočamo za 
pecivo. 

Nabirka prihodnje nedelje bo namenjena za plačilo odprtih računov ob obnovi 
cerkve in jo toplo priporočamo. 
Vaš dar lahko oddate tudi nabiralnik pod korom ali nakažete na  
TRR: SI56 0510 0801 5402 525 pri Abanki, za Župnijo Celje – Sv. Cecilija. 

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v maju skrbeli čiščenje in 
krašenje naših cerkva. V mesecu juniju župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova 
ulica, Lisce in Polule. 
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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.)  

PONEDELJEK, 29. maj 
Maksim Emonski, škof 

  800   † Albin Poteko 
1800  za blagoslov 

TOREK, 30. maj 
Ivana Orlea 

     800  po namenu 
 1800 † Rolando Poček 

SREDA, 31. maj 
Obiskanje Device Marije 

   800  po namenu 
1800   †† Viljem, Helga, Ignac, Ana in Helga  
          Glančnik 
1900   Tremerje: † Hinko Zupanc 

ČETRTEK, 1. junij 
Justin, mučenec 

   800  po namenu 
1800  † Veres Dolinar 

PETEK, 2. junij 
Marcelin, muč. – prvi petek                 

   800  † Jožica Rahle (obl.) 
1800  † Marija Brežnik 

SOBOTA, 3. junij 
Karl Lwanga, m. – prva sobota 

   800  Janko Štrukelj 
1800  na čst presvetemu srcu Jezusovemu 

NEDELJA, 4. junij 

BINKOŠTI 

Peter Veronski, muč.   

   800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930  † Greta Zaveršek 
1800   †† Ivanka in Ivo Bobnič 
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracar 

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


