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6. velikonočna nedelja 
 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,23-29) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje 
besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor 
me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od 
Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik 
pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil 
vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem 
vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, 
da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, 
da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se 
zgodí, da boste verovali, ko se zgodí. 

Gospodov vnebohod, 30. maj 

Gospodov vnebohod je poleg velike 
noči in binkošti eden izmed 
najpomembnejših krščanskih 
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali 
že ob koncu 4. stoletja.  
Praznik obhajamo štirideset dni po 
veliki noči, saj se je Jezus po 
svetopisemskem izročilu po vstajenju 
štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. 
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim 
Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten 
na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega 
vatikanskega cerkvenega zbora, je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih 
(Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi 
osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in 
izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo 
navzočnost. 
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na 
katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po 
Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja 
besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri. 

Prvo sveto obhajilo: Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. 
Osemnajst naših mladih kristjanov  (Ana Neja, Anej, Bor, Eva, Jakob, Jan, Jure, 
Larisa, Matija, Minea, Naja, Neža, Nik, Pia, Salina, Zala G. Zala Š. in Zala Z.)  bo 
prvič prejelo zakrament svete evharistije. Molimo zanje in za njihove družine. 

Sklep veroučnega leta bo prihodnjo nedeljo, 2. junija pri maši ob 9.30.  

Dom sv. Jožef Celje vabi na recital v čast blaženemu Lojzetu 
Grozdetu, ki bo  v ponedeljek, 27. maja ob 19. uri, v cerkvi sv. 
Jožefa Celje. Recital pripravljajo mladi iz župnije Celje - sv. Jožef. 
Sodelujejo: ženska vokalna skupina Jožefinke, Zbor zaposlenih 
Doma sv. Jožef ter Fantje z Jožefovega hriba. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec 

    800  za rešitev družine (29) 

1800  za nerojene otroke 

TOREK, 28. maj 
German, škof – prošnji dan 

    800   † Albin Šket 

    800   za rešitev družine (30) 
1800  †† iz družine Glančnik in po namenu 

SREDA, 29. maj 
Maksim Emonski - prošnji dan 

    800   po namenu 
1800   † Marija Bovha 
1900   Tremerje: za duše v vicah in Božji blagoslov 

ČETRTEK, 30. maj 
Gospodov vnebohod 

    800   po namenu 
1800  v zahvalo za uslišane molitve 

PETEK, 31. maj 
Obiskanje Device Marije 

    800   †† Angela in Karel Teršek, bratje in sestre 
1800  po namenu 

SOBOTA, 1. junij 
Justin, mučenec 

    800   po namenu 

1800  † Angela Klep (30. dan) 

NEDELJA, 2. junij 

7. velikonočna nedelja 

Marcelin in Peter, muč. 

  800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   za družino 
1800  †† Jožica (obl.) in Ernest Rahle, 
               ter †† Aler in Zobec 
1100   Tremerje: † Ivan Knešak (10. obl.) 
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