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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!« 

Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših 
krščanskih praznikov. Obhajamo ga 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 ponavlja besede posvetitve kruha in 
vina v Kristusovo telo in kri. 

Priprava na škofovsko posvečenje - Novi celjski škofa Maksimilijana s svojim 
prihodom med nas odgovarja na Božjo ljubezen. Kakor nekoč apostol Peter, je tudi 
on slišal Jezusove besede: »Ali me ljubiš? Pasi moje ovce!«  In kakor nekoč apostol 
Peter, jih je tudi on slišal trikrat. Prvič, ko je bil kot mlad duhovnik poslan, da služi 
Božjemu ljudstvu v Župniji Zreče. Drugič, ko je bil po študiju v Rimu poslan za 
profesorja Svetega pisma na Teološko fakulteto. In tretjič, ko je poslan celjski škofiji, 

da bo v njej kot naslednik apostolov predstavljal Kristusa, Dobrega pastirja. Z 
vsakim odgovorom na Božjo ljubezen se je odpovedal dotedanjemu načinu življenja 
in stopil na novo pot, kamor ga je poklical Gospod. Lahko si predstavljamo, da je bilo 
zanj najtežje odgovoriti na Božjo ljubezen tretjič. Skoraj tako, kakor nekoč Abraham, 
je slišal: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo 
bom pokazal.« Abraham je bil blagoslovljen, ker je odgovoril na Božjo ljubezen. In 
po njem so bili blagoslovljeni tudi drugi.                                                          Luka Mihevc 
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Marija Terezija Jezusova, 
redovna ustanoviteljica 

  800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

  930  † Vitomir Pušnik 
1100  Devetdnevnica – Za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Ludvik Lešek (obl.) 
1800  † Franc Marenk (gr. 4) 

PONEDELJEK, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

  800  †† Veronika (obl.) in Stanko Zakelšek 
1800  †† iz družine Šprajc in Škvorc 
1900  Devetdnevnica - † Franc Marenk (gr. 5) 

TOREK, 11. maj 
Ignacij Lakonski – prošnji dan 

  800  † Franc Marenk (gr. 6) 
1800  za Smiljanovo dušo 
1900  Devetdnevnica pred birmo 

SREDA, 12. maj 
Leopold Mandić - prošnji dan 

  800  Po namenu 
1800 † Franc Marenk (gr. 7) 
1900  Devetdnevnica pred birmo 

ČETRTEK, 13. maj 
Gospodov vnebohod  

  800  † Franc Marenk (gr. 8) 
1800 Po namenu Kramarič 
1900  Devetdnevnica pred birmo 

PETEK, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

  800  † Franc Marenk (gr. 9) 
1800  Po namenu 
1900  Devetdnevnica pred birmo 

SOBOTA, 15. maj 
Izidor, kmet  

  800  Po namenu 
1800  † Franc Marenk (gr. 10) 
1900  Devetdnevnica pred birmo 

NEDELJA, 16. maj 

7. velikonočna nedelja 

Janez Nepomuk 

  800  Za blagoslov v družini 

  930  † Cecilija Fajs 
1100  BIRMA 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Franc Marenk (gr. 11) 
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