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3. velikonočna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)  
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti 
in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se 
oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili 
so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj 
se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje 
noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh 
nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to 
rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso 
verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos 
pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki 
sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni 
v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli 
Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in 
v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje 
grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.« 

Srečanje župnijskih pevskih zborov za dekanijo Celje bo danes, 15. aprila ob 16. 

uri v naši cerkvi sv. Cecilije. Lepo vabljeni. 

Teden molitve za duhovne poklice: »Daj mi poslušno srce« – V tednu med 3. in 4. 
velikonočno nedeljo, to je od 15. – 22. aprila, poteka teden molitve za nove duhovne 
poklice. Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško ali 
redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujati občestva k 
molitvi za nove duhovne poklice. Vsi smo povabljeni, da v osebni molitvi ter v 
župnijskih in redovnih občestvih molimo in razmišljamo o tej obliki služenja Bogu 
in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove duhovne 
poklice sta izraz vernosti Cerkve. 
V četrtek, 19. aprila bo ob 17. uri molitvena ura za duhovne poklice. Lepo 
vabljeni! 

Na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja, 22. aprila bomo obhajali tudi 
nedeljo svetniških kandidatov celjske škofije. Ob 15. uri bo v Marijini cerkvi v 
Celju molitvena ura, nato ob 16. uri slovesno somaševanje. Lepo vabljeni, še posebej 
molivci za nove duhovne poklice. 

55. svetovni dan molitve za poklice nam ponovno in močno oznanja veselo novico: Nismo 
žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše življenje in naša 

navzočnost v svetu sta sad Božjega klica! Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas 

skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog vedno prihaja naproti in je Bog z nami; on 

včasih prihaja po zaprašenih cestah našega življenja, sprejema naše silno domotožje po 

ljubezni in sreči ter nas kliče k veselju. V raznolikosti in edinstvenosti vsakega poklica, 

osebnega in cerkvenega, je treba poslušati, razločevati in živeti to Besedo, ki nas kliče od 

zgoraj; medtem ko stori rodovitne naše talente, nas naredi tudi za orodje odrešenja v svetu in 

nas vodi k polnosti sreče.                               Papež Frančišek 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. april 

3. velikonočna nedelja 

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   Trem.: †† Vera in Alojz Sajovic, Franc Rožič 

PONEDELJEK, 16. april 
Bernardka Lurška, devica 

  800  † Mihaela Kuralt (gr. 17) 
1800 † Marija Berger 

TOREK, 17. april 
Simon, škof, mučenec 

   800  †† starši Smole in sorodniki 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 18) 
1800   † Adela Koren 

SREDA, 18. april 
Evzebij, škof 

  800   † Mihaela Kuralt (gr. 19) 
1800   † Rok Žagar 

ČETRTEK, 19. april 
Leon IX. papež 

    800   ††starši Haložan 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 20) 
1800   na čast Sv. Duhu 

PETEK, 20. april 
Teotim, misijonar, škof 

    800   † Amalija Toplišek 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 21) 
1800   † Urška Vengušt 
1800   † Marija Vrenko (8. dan) 

SOBOTA, 21. april 
Anzelm, škof, c. uč. 

   800   †† starši Belac 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 22) 
1800  v zahvalo za skupnih 50 let Karle in Angela 

NEDELJA, 22. april 

4. velikonočna nedelja 
- nedelja Dobrega Pastirja 

Hugo, škof 

    800   † Mihaela Kuralt (gr. 23) 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Božidar Safran 
1800   † Metod Hostnik 
1100   Tremerje: † p. Robert, v zahvalo 
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