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7. velikonočna nedelja 
 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)  
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, 
ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor 
si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti 
poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva 
eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti 
poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih 
dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si 
me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal 
in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še 
razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« 

 »In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval«.  
Ta podaritev Boga samega v Kristusu ni preteklost: 'in jim ga bom še razodeval'. Bog 
se v Kristusu nenehno približuje ljudem, da bi se oni mogli približati njemu. 
Razodevati Kristusa, pomeni razodevati Boga. Po srečanju s Kristusom se nam Bog 
približuje, nas priteguje k sebi (prim. Jn 12,32), da bi nas tako rekoč izpeljal onkraj 
nas samih v neskončno prostranost svoje veličine in svoje ljubezni. 

Benedikt XVI. 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov, ki zaradi zdravstvenih težav ne 
morejo več redno obiskovati bogoslužja, bo tudi letos na binkoštno nedeljo ob 
9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje, zato se priporočamo za pecivo. 

SRCE SE NE BOJI - V petek, 7. junija 2019 ob 20. uri bo pri nas projekcija igrano - 
dokumentarnega filma o bl. Lojzetu Grozdetu. Lepo vabljeni!  

IMAŠ MOČ - oratorij bo v  naši župniji v zadnjem tednu avgusta. Veroučenci bodo 
obvestilo z informacijami in prijavnico dobili z veroučnimi spričevali. Oratorijske 
informacije bodo sprotno objavljene tudi na župnijski strani www.cecilija.net 

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

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v maju skrbeli čiščenje in krašenje 
naših cerkva. V juniju župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule. 

Dobrodelni koncert za obnovo orgel v naši žipnijski cerkvi bo 21. junija, ob 19. uri 
v dvorani Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10. Nastopila bosta korejska pianistka 
Minae Kim in operni pevec Rok Ferenčak. Vstop je prost.  Dvorana je velika in  
gosta sta vrhunska, zato se ne bojte povabiti svojih prijateljev in znancev. Lepo 
vabljeni! 

Dom sv. Jožef Celje vabi v nedeljo, 2. junija 2019, ob 19. uri na zborovski koncert 
iz sklopa Večeri v atriju. Gostje bodo člani kar dveh priznanih zborov, in sicer bodo 
nastopili Moški pevski zbor Vres in Koroški oktet.  Vstop prost. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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.) 

P ONEDELJEK, 3. junij 
Karl Lwanga in drugi ugandski m. 

    800  †† iz družine Dobnik 
    800  † Katarina Žižek (gr. 1)                                                                                                                                
1800  † Janko Štrukelj 

TOREK, 4. junij 
Peter Veronski, red., muč. 

    800  za milost vere 
    800  † Katarina Žižek (gr. 2)                                                                                                                                
1800  † Bogdan Lilija 

SREDA, 5. junij 
Bonifacij, škof, mučenec 

    800  † Katarina Žižek (gr. 3)                                                                                                                                
1800   † Albin Šket 
1800   † Andrej Staniša 

ČETRTEK, 6. junij 
Norbert, škof 

    800   † Marija Podmenik 
    800  † Katarina Žižek (gr. 4)                                                                                                                                
1800  † Majda Kink 

PETEK, 7. junij 
Robert, opat – prvi petek 

    800  † Katarina Žižek (gr. 5)                                                                                                                                 
1800  † Antonija Lončar (30. dan) 

SOBOTA, 8. junij 
Medard, škof – prva sobota 

    800   za Gregorja po namenu 
    800  † Katarina Žižek (gr. 6)                                                                                                                                
1800  †† Žikovšek, Kunstek in Klezin 

NEDELJA, 9. junij 

BINKOŠTI 

Primož in Felicijan, mučenca 

  800  † Vili Čakš 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Greta Završek 
1800  † Katarina Žižek (gr. 7)                                                                                                                                
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 
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