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3. april 2022 – 14 

5. postna, tiha nedelja  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,1-11) 
Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napótil v tempelj. 
Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki in farizeji so 
tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu 
rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi 
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga 
lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej 
spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže 
kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za 
drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je 
vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« 
In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« 

Oratorijsko popoldne bo v soboto, 9. aprila z začetkom ob 15. uri – Otroci bodo 
izdelovali butarice, popoldne pa bomo zaključili s križevim potom, ki ga bodo 
sooblikovali otroci vseh veroučnih razredov. Veroučenci in starši, lepo vabljeni! 

Cvetna nedelja, 10. april - Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega 
slovesnega vhoda v Jeruzalem, zato se zberemo pred kapelo na starem parkirnem 
prostoru. S seboj prinesite butare, oljke ali drugo zelenje.  

17. radijski misijon na Radiu Ognjišče – Hodimo skupaj 
Radijski misijon bo od 3. do 9. aprila 2022. S svojimi razmišljanji v osrednjih 
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: nadškof Alojzij Cvikl, s. Rebeka Kenda, 
škof Andrej Saje, br. Miran Špelič, Tomaž Kete, Slavko Rebec in škof Maksimilijan 
Matjaž. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak 
večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni 
strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 
19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci. V času radijskega misijona bo v petek, 8. aprila, spovedni dan.  
Pri nas bo ta dan priložnost za sveto spoved od 7.00 19.00. 

Srečanje Župnijske pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 4. aprila ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni! 

Oljčne vejice - S svojim darom podpirate gradnjo Don Boskovega Centra v Celju.  

Kaj je sinodalnost? Ozadje te sinode 
S sklicem te sinode papež Frančišek vabi celotno Cerkev k premišljevanju o odločilni 
tematiki za njeno življenje in poslanstvo: »Prav pot sinodalnosti je tisto, k čemur Bog 
vabi Cerkev tretjega tisočletja.«  
Po sledeh prenove Cerkve, ki jo je predlagal drugi vatikanski koncil, je ta skupna hoja 
hkrati dar in naloga. […] Celotno Božje ljudstvo je po krstu soudeleženo pri skupnem 
dostojanstvu in poklicu. V moči krsta smo vsi poklicani, da dejavno sodelujemo v 
življenju Cerkve. V župnijah, v majhnih krščanskih skupnostih, v laiških gibanjih, v 
redovnih skupnostih in v drugih oblikah občestva smo žene in možje, mladi in stari 
povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, 
da bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev ter nas vodil v 
globlje občestvo v smeri našega poslanstva v svetu.  
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Rihard, škof 

  800   † Vili Čakš (obl.) 
  930   † Terezija Domjanič (30. dan) 
1100  Tremerje: † Branko Vergles (30. dan) 
1800  † Majda Kink 

PONEDELJEK, 4. april 
Izidor Seviljski, škof, c. u. 

  800   †† iz družine Restar 
1800  †† Miroslava in Boro Mladenović 
               ter Ruža Parhomenko 

TOREK, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

  800   † Franc Koren 
1800  †† Jože in Antonija Marot 

SREDA, 6. april 
Irenej iz Srema, škof, m. 

  800   †† Jože in Antonija Marot 
1800   †† Jože in Jožefa Žafran, Friderik Maznarič 
                in Alojz Krumpačnik 

ČETRTEK, 7. april 
Janez Krstnik de la Salle, d. 

  800   V čast Božjemu usmiljenju 
1800   † Terezija Dojmanić 
1800   Za ozdravitev notranjih ran in za odpuščanje 

PETEK, 8. april 

+ Maksim in Timotej, muč. 

  800  †† Antonija in 2 Antona Vodopivec 
1800  †† Marija in Vili Rebov 

SOBOTA, 9. april 

Maksim Aleksandrijski, škof 

  800   Za zdravje in po namenu 
1800   Po namenu 

NEDELJA, 10. april 

Cvetna nedelja 

Domnij (Domen), škof, m. 

  800   †† Frančiška Vrečer in Frančiška Ograjenšek 
  930   † Marija Vrenko (obl.) 
1100  Tremerje: †† Stane in Franc Jakopič 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


