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BINKOŠTI
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,15-16.23-26)
Ako me ljubite, ohraníte moje zapovedi. In jaz bom prosil
Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas
vekomaj, Jezus mu je odgovoril: »Ako me kdo ljubi, bo
spolnjeval mojo besedo; in moj Oče ga bo ljubil in prišla bova
k njemu in prebivala pri njem. Kdor me pa ne ljubi, ne
spolnjuje mojih besed. In besede, ki jih slišite, niso moje,
ampak Očeta, ki me je poslal. To sem vam razodel, ko sem bil
pri vas; Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem
imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal.

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
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!
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 9. junij
BINKOŠTI
Primož in Felicijan, mučenca
PONEDELJEK, 10. junij

Binkošti – zadnji velikonočni praznik
Sedem tednov po veliki noči, prazniku Jezusovega
vstajenja, je na koledarju binkoštna nedelja (binkošti),
s katero se v bogoslužju zaključuje velikonočni čas.
Slovenski naziv za binkošti izvira iz staronemške
'fimfhusti', ki pa izhaja iz grškega izraza 'pentekoste',
kar pomeni petdeseti dan. V latinščini je uradno ime
tega praznika, ki ga obhajamo petdeseti dan po veliki
nedelji, 'dominica pentecostes'. V bogoslužju je to
praznik Svetega Duha, ki ga je poveličani Jezus
petdeseti dan po svojem vstajenju poslal svojim
učencem in se je spustil nadnje v obliki ognjenih jezikov. (Apd 2,1-11). To je
rojstni dan Cerkve, kajti Duh je napolnil apostole z modrostjo in pogumom, da
so ljudem začeli oznanjati resnico o Jezusu in njegov nauk. Bogoslužna barva
praznika je rdeča (ogenj, ljubezen). Kristjani so slavili binkošti vsaj v prvi
polovici 3. stol. Do pokoncilske prenove bogoslužnega koledarja se je po
binkoštih ravnalo cerkveno leto do adventa: nedelje so se imenovale 'po
binkoštih'. Po novem koledarju se takoj po binkoštih začenja čas 'med letom' z
navadnimi delavniki.
Prihodnjo nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje in jo toplo priporočamo.

Marija, Mati Cerkve

800 † Vili Čakš
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Greta Završek
1800 † Katarina Žižek (gr. 7)
1100 Tremerje: † Hinko Zupanc
800 za milost sprave v družinski stiski
1800 † Marija Pungartnik (obl.)

TOREK, 11. junij
Barnaba, apostol

800 za zdravje
1800 † Sonja Lepin

SREDA, 12. junij
Eksil, mučenec

800 † s. Mara
1800 † Anica Gnus

ČETRTEK, 13. junij
Anton Padovanski, red. c. uč.
PETEK, 14. junij
Valerij in Rufin, mučenca
SOBOTA, 15. junij
Vid, mučenec
NEDELJA, 16. junij
Nedelja Sv. Trojice
Beno iz Mesina, škof

800 po namenu
1800 †† iz družine Vodopivec
800 † Katarina Žižek (gr. 12)
1800 † Antonija Lončar (30. dan)
800 za Danijela, Kamila in Marto po namenu
1800 † Vera Mejaš (8. dan)
800 †† Anton in Marija Podrgajs
930 †† starši Ivana in Franc Zapušek (obl.)
1800 † Katarina Žižek (gr. 14)
1100 Tremerje: za žive in †† župljane
in dobrotnike
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