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5. velikonočna nedelja  
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je 
vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, 
otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite 
v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni 
in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne 
ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in 
vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, 
kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo 
sadu in postanete moji učenci.« 

Šmarnice 2017 v naši župniji: 
- V župnijski cerkvi: med tednom vsak dan pri maši ob  8. uri za 
odrasle in ob 18. uri za otroke, 
- v Tremerjah v sredo ob 19. uri,  
- pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. 

Tradicionalno peš romanje mladih na Svetino bo v sredo, 2. 
maja. Pričetek ob 8.30 uri na velikem parkirišču pri celjski 
železniški postaji. Somaševanje ob 11. uri bo vodil g. Ivan 
Hrastnik. Po sveti maši bo pogostitev in družabno druženje! Sledilo bo 
»Tekmovanje v različnih panogah« med župnijami. Povabljeni, da svojo ekipo 
petih tekmovalcev, ki se lahko menjujejo, prijavite na e-mail: 
ivan.hrastnik@gmail.com. Mladi, lepo vabljeni! 

Prvi petek: V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k sveti 
maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17. uri), v petek k češčenju Jezusovega 
Srca in adoraciji po večerni sveti maši. 

Igrani dokumentarni film Marijina zemlja bodo predvajali v Celju - v Kinu 
Metropol, v četrtek, 3. maja., ob 20. uri in  v petek, 4. maja, ob 19. uri.  

Blagoslov koles, mopedov, skirojev, rolerjev … bo v nedeljo, 6. maja v Tremerjah 
pri maši ob 11. uri. Lepo vabljeni.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore: Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za lepoto 
naših cerkva. V maju so za župnijsko cerkev na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, 
Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. april 
5. velikonočna nedelja 

Katarina Sienska, devica,      c. uč., 
so zavetnica Evrope 

    800   †† iz rodbine Rajh in sorodniki 
   930  †† Jakob Jančič (obl.) in Filip Orešnik 
1800   † Mihaela Kuralt (gr. 29) 
1100   Tremerje: † Danica Draksler (obl.) 

PONEDELJEK, 30. april 
Pij V., papež 

  800   za vse duhovnike 
  800   † Mihaela Kuralt (gr. 29) 
1800   † Alojz Potočnik (30. dan) 

TOREK, 1. maj 
Jožef del.  - praznik dela 

   800  po namenu 
1800   † Greta Završek 

SREDA, 2. maj 
Atanazij, škof, c. u. – d. p. 

  800   po namenu 
1800   po namenu, za moža 
1900  Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 3. maj 
Filip in Jakob ml., apostola 

    800   po namenu 
1800   po namenu 

PETEK, 4. maj 
Florijan (Cvetko) – prvi petek. 

    800   †† Florijan in Rozalija Belej 
1800   za blagoslov izobraževanja  

SOBOTA, 5. maj 
Gotard, menih – prva sobota 

   800   † Janko Babič 
1800   † Ivica Kastelic (obl.) 

NEDELJA, 6. maj 

6. velikonočna nedelja 

Dominik Savio, dijak,     zavetnik 
ministrantov 

    800   † p. Robert Podgoršek 
   930  †† Jože Koder in Anton Pantner 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Ludvik in Angela Lešek, Ivan Skale 
1600   Miklavž: v zahvalo za 95 let živ. Alojzije Ocvirk 

PONEDELJEK, 7. maj 
Gizela, opatinja – prošnji dan 

  800   †† iz družine Vampelj 
1800   † Mihael Lukanc 

TOREK, 8. maj 
Viktor – prošnji dan 

   800  † p. Robert Podgoršek 
1800   † Anica Stoklas 

SREDA, 9. maj 
Izaija, prerok – prošnji dan 

   800  †† oče Franc (obl.) in Franci Kragolnik 
1800   †† Alojz in Jana Potočnik 
1900  Tremerje: † Janko Šprajc 

ČETRTEK, 10. maj 
Gospodov vnebohod 

    800   po namenu 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 11. maj 
Memart, škof 

    800   po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 12. maj 
Leopold Mandić, kapucin 

   800   †† Bogomir Kunc in Marija Rakun 
1800   po namenu 

NEDELJA, 13. maj 

7. velikonočna nedelja 

Fatimska Mati Božja 

    800   † Marija Vrenko (30. dan) 
   930  † Alojz Potočnik 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracar 
1600   Sv. Miklavž: †† Jože, Marija in Stanko Kopinšek 
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