
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

6. maj 2018 – 18 – 

6. velikonočna nedelja  

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17) 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je 

Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v 

moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, 

boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz 

izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, 

da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da 

se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 

da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. 

Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas 

sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 

Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite 

sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem 

imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!« 

Iz okrožnice Benedikta XVI. Bog je ljubezen 

Spomnimo se najprej na mnogovrstni pomen besede »ljubezen«. Govorimo o ljubezni do 

domovine, o ljubezni do poklica, o ljubezni med prijatelji, o ljubezni do dela, o ljubezni 

med starši in njihovimi otroki, med brati in sestrami ter sorodniki, o ljubezni do bližnjega 

in o ljubezni do Boga ... 

Ljubezen do Boga in do bližnjega sta neločljivi. Je samo ena zapoved. Obe pa živita iz 

božje ljubezni, ki nam jo podarja Bog, saj nas je prvi vzljubil. To ni več od zunaj dana 

»zapoved«, ki nam predpisuje nekaj nemogočega, ampak od znotraj podarjena izkušnja 

ljubezni, ki se po svojem bistvu mora dalje razdajati drugim. Ljubezen je »božja«, ker 

prihaja od Boga in nas združuje z Bogom. V tem združitvenem procesu nas preoblikuje 

v Mi, kar presega naše ločitve in nam omogoča, da postanemo eno, tako da bo končno 

»Bog vse v vsem« (prim. 1 Kor 15,28). 

Šmarnice 2018 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, 
- v Osenci pri kapeli vsako nedeljo ob 19.30. 

V župniji bl. A. M. Slomška bodo v nedeljo, 13. maja obhajali 13. obletnico 
ustanovitve župnije in obhajali zunanjo slovesnost ob prazniku Marije Pomočnice 
kristjanov. Ob 14.30 bo molitvena ura, ob 15.00 procesija z Marijinim kipom in 
petimi litanijami. Slovesnost bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki bo 
župniji izročil relikvije bl. Alojzija Grozdeta in blagoslovil njegovo podobov novem 
»oltarčku« v kapeli. 
 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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   Tremerje: †† Ludvik in Angela Lešek,  
           ter Ivan Skale 
1600   Sv. Miklavž: v zahvalo za 95 let življenja  
           Alojzije Ocvirk 
           †† Janko Štrukelj 
           ter Ocvirkovi in Kruharjevi 

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   v čast Božjemu usmiljenju 
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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