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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-23) 

Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), 
kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir 
vam bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se 
učenci, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je 
Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim 
govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; 
katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 

Binkošti 

Binkošti je grška beseda in pomeni 
petdeseti. Sedem tednov po pashi so 
Judje praznovali praznik žetve. To je 
bil vesel praznik zahvale, ko so se Bogu 
zahvaljevali za skorajšnjo žetev 
pšenice. Ta pomembni praznik 
poljedelskega izvora pa je kasneje 
dobil zgodovinski pomen. Spominjal je 
na duhovno žetev na Sinaju, na 
razglasitev desetih Božjih zapovedi oz. Postave. 

Ob prvih binkoštih po Jezusovem vstajenju pa se je Sveti Duh spustil na apostole, 
da bi jim dal luč in moč, da bi odslej lahko živeli po Jezusovi novi zapovedi, ki je 
zapoved ljubezni. Jezus, ki je luč sveta tudi nas vabi, naj bomo z njim luč. 
Apostoli, ko so prejeli Svetega Duha, so bili razsvetljeni z bleščečimi plameni na 
njihovih glavah. In to ne samo na zunaj! 

Pri birmi tudi mi prejmemo istega Svetega Duha.  

In kdo je Sveti Duh? Najbolj ga spoznamo po njegovih sadovih. Sadovi Svetega 
Duha so dejansko samo eno: to je ljubezen. Toda izrazi te ljubezni so številni. 
Sveti Pavel jih po Jezusovem zgledu našteje veliko: veselje, mir, potrpežljivost, 
krotkost, blagost, vztrajnost ...  

Zato: »Pridi, pridi, Sveti Duh, …« 

Današnja nabirka je 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. 

Na predlog vodstva naše province grem v Jeruzalem na tečaj za trajno 
oblikovanje. Odsoten bom od 5. junija do 28. julija 2017. V tem času me bo v 
župniji nadomeščal br. Placid Prša.  
Priporočam se za molitev.  

br. Marjan Gačnik 

Dom sv. Jožef Celje vabi na: koncert iz sklopa Glasba na hribu: Neža Ulaga, 
orgelski koncert 
Na junijskem koncertu iz sklopa Glasba na hribu, bo v petek, 9. junija 2017, ob 
19. uri, v cerkvi sv. Jožefa nastopila mlada perspektivna organistka Neža Ulaga 
iz Laškega. Vstop prost  - vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 5. junij 
Marija, Mati Cerkve 

  800   † Franc Tovornik (gr. 1) 
1800  † Jožef Vrbovšek (1. obl.) 

TOREK, 6. junij 
Bernard Oglejski, škof 

     800  † Franc Tovornik (gr. 2) 
 1800 † Frančiška Svet 

SREDA, 7. junij 
Robert, opat 

   800  † Franc Tovornik (gr. 3) 
1800   † Marija Bovha 

ČETRTEK, 8. junij 
Medard, škof 

   800  † Franc Tovornik (gr. 4) 
1800  †† starši Ignac in Antonija Čater 

PETEK, 9. junij 
Primož in Felicijan, muč.                 

   800  za zdravje, blagoslov v družini in za rajne 
1800  † Greta Zaveršek (obl.) 

SOBOTA, 10. junij 
Bogumil Poljski, škof - kvatre 

   800  za zdravje in ozdravitev družinskega debla 
1800  †† Ivan Štor in sorodniki 

NEDELJA, 11. junij 

Sveta Trojica 

Barnaba, apostol   

   800  † Anton Podrgajs 
   930  †† starši Ivanka in Franc Zapušek 
1800   † Franc Tovornik (gr. 7) 
1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


