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2. velikonočna - bela nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31) 
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, 
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi 
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir 
vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. 
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je 
Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene 
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil 
vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe 
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«  
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, 
ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On 
pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta 
v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri 
zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: 
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in 
ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in 
moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, 
pa verujejo!« Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso 
zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, 
in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 

V tem tednu je redni verouk. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. aprila ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni. 

V soboto, 14. aprila bo pri sv. Jožefu v Ljubljani potekalo 1. vseslovensko srečanje 
mož, očetov in sinov z naslovom: »Tukaj sem, pošlji mene.« Ob 9.30 bo sv. maša, ki 
jo bo daroval nadškof msgr. Zore. Sledila bodo zanimiva predavanja in delavnice. Vsi 
možje, očetje in sinovi iskreno povabljeni! 

Revija župnijskih pevskih zborov za dekanijo Celje bo prihodnjo nedeljo, 15. 

aprila ob 16. uri v naši cerkvi sv. Cecilije. Lepo vabljeni. 

Teden molitve za duhovne poklice – V tednu med 3. in 4. velikonočno nedeljo, to 
je od 15. – 22. aprila, bo potekal teden molitve za nove duhovne poklice. 

Danes bo v naši cerkvi ob 19. uri recital Venec spominčic možu na grob Ljubke 
Šorli Bratuž, v počastitev 25-letnice pesničine smrti in 25-letnice prve izvedbe 
recitala. Recital bosta izvedla Peter Simoniti in Sonja Mlejnik ob 
sodelovanju Moškega pevskega zbora Mirko Filej (dir.: Zdravko Klanjšček) in 
organista Mirka Butkoviča (Gorica, Italija). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. april 

2. velikonočna,  
Bela nedelja, 

Nedelja Bož. usmiljenja 

Maksim in Timotej, muč. 

    800   † Anica Stoklas (30. dan) 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 8) 
   930  † Franci Hajnšek 
          za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Vili Rebov in starši 
1100   Tremerje: †† iz družine Rutar 

PONEDELJEK, 9. april 
Maksim Aleksandrijski, škof 

   800  †† starši Škorjanc, Guzej in sorodniki 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 10) 
1800  za zdravje 

TOREK, 10. april 
Domen, škof, mučenec 

   800  †† Franc in Terezija Smole 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 11) 
1800   po  namenu 

SREDA, 11. april 
Stanislav, škof, muč. 

   800  v dober namen 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 12) 
1800   † Bernard Čater 

ČETRTEK, 12. april 
Zenon Veronski, škof 

    800   za družinsko deblo  
           ter Božje varstvo in blagoslov 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 13) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 13. april 
Martin I., papež 

   800  po namenu 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 14) 
1800  † Alojz Potočnik (8. dan) 

SOBOTA, 14. april 
Lidvina, devica 

   800  † Mihaela Kuralt (gr. 15) 
1800  † Franc Zgoznik 

NEDELJA, 15. april 

3. velikonočna 

Helena (Jelica), kneginja 

    800   †† Tone in Angela Teršek in sorodniki 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  za spreobrnjenje 
1800   † Mihaela Kuralt (gr. 16) 
1100   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic  
                                   ter Franc Rožič 
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