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5. velikonočna nedelja 
 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,31-35) 
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov 
poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog 
poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami. Novo 
zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi 
vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med 
seboj imeli ljubezen.« 

Marija, Pomočnica kristjanov oz. Marija Pomagaj, 24. maj.  
K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. 

V času papeža Pija V. (1566–1572) so dežele okrog 
sredozemskega morja ogrožali Turki. Zbral je 222 ladij in 

40.000 vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. 

Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15.000 krščanskih 

sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal 
naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del 

litanij Matere Božje. 

Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj se spominjamo vrnitve 
papeža Pija VII. (1800–1823) iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon 

je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev 

papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je 
trpel lakoto in pomanjkanje. Papež Pij VII. je bil brez strežaja, spovednika, vzeli pa 

so mu tudi brevir, knjige in pisala. 

Leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen in leta 1815 

poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Fontainebleauju pri Parizu, kamor je dal 
zapreti tudi papeža Pija VII. Papež se je 24. maja 1815 vrnil v Rim in odločil, da se 

ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice kristjanov.  

Po naročilu mošenjskega župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili 
novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Layerja, 

posnetek znamenite Cranachove Marije Pomočnice. Leopold Layer je leta 1814 iz 

zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. 

Marijina podoba je postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni 
verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. 

Ljubljanski škof Jakob Missia je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo 

Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil. 

Danes je za našo škofijo nedelja svetniških kandidatov Celjske škofije in 
molitev za nove duhovne poklice.  V Marijini cerkvi v Celju bo ob 15.00 
molitvena ura in ob 16.00 sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni škof dr. Stanislav 
Lipovšek. Lepo vabljeni! 

Prvo sveto obhajilo - Prihodnjo nedeljo, 26. maja, bo v naši župniji pri maši ob 
9.30 slovesnost prvega svetega obhajila. Z obiskom šmarnične pobožnosti se  
bodo v tem tednu pripravljali na svoj praznik. Spomnimo se jih v molitvi. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. maj 

5. velikonočna nedelja 

Krispin, redovnik 

   800  † Rafael Trobiš 
    800   za rešitev družine (21) 
   930  † Ljudmila Palir 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Anica Gnus 
1600   Miklavž: †† Jože, Marija in Stanko  
                                 Kopinšek 

PONEDELJEK, 20. maj 
Bernardin Sienski, duhovnik 

    800   † Antonija Lončar (8. dan) 

    800   za rešitev družine (22) 
1800  † Martin Topole 

TOREK, 21. maj 
Krištof, duhovnik, mučenec 

    800   za rešitev družine (23) 
1800  † Majda Kink 

SREDA, 22. maj 
Marjeta Kasijska, redovnica 

    800   za rešitev družine zdravje (24) 
1800   † Štefka Hren 
1900   Tremerje: † Hinko Zupanc 

ČETRTEK, 23. maj 
Servul Tržaški, mučenec 

    800   za rešitev družine (25) 
1800  † Vili Čakš 

PETEK, 24. maj 
Marija, Pomočnica kristjanov 

    800   za rešitev družine (26) 
1800  † Zdenka Cerovšek (obl.) 

SOBOTA, 25. maj 
Beda Častitljivi, duh., c. uč. 

    800   †† Angela in Franc Komerički 

    800   za rešitev družine (27) 
1800  †† Stanislav Svenšek (obl.)  
                in Marija Strahovnik 

NEDELJA, 26. maj 

6. velikonočna nedelja 

Filip Neri, duhovnik 

  800  za rešitev družine (28) 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Majda Kink 
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracer 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič 
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