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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.« 

Prvo sveto obhajilo: Za našo župnijo je danes praznik 
prvega svetega obhajila.  Osem naših mladih kristjanov  
(Ajda, Ana, Anaja, Hana, Leja, Matej, Miha in Nika)  bo prvič 
prejelo zakrament svete evharistije. Molimo zanje in za 
njihove družine. 

V ponedeljek, 30. maja 2022, se bomo 
spominjali škofovskega posvečenja škofa 
Maksimilijana Matjaža, ki je bilo pred enim letom 
v Gornjem Gradu. Zahvalili se bomo za milosti, ki 
smo jih po njegovi službi naslednika apostolov in 
po njegovi odprtosti Svetemu Duhu deležni. 
Obenem se bomo zahvalili tudi za celjsko škofijo, ki 
je 21. maja obhajala 16. obletnico razglasitve.  
Lepo vabljeni k molitveni uri, ki jo bodo oblikovali 
molivci pred Najsvetejšim iz stolne župnije Celje in 
se bo začela ob 18.15. 
Ob 19h bo sveta maša s somaševanjem škofov in duhovnikov, homilijo pa bo 
imel apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Jean – Marie Speich. 

Župnijska Karitas obvešča o letošnjem letovanju otrok in mladostnikov na 
morju: od 25. julija do 1. avgusta za mladostnike in od 14. do 20. avgusta za 
otroke. Vse informacije dobite na telefonu 031 800 151. 

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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. maj 

7. velikonočna nedelja 

Maksim Emonski, škof 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 9) 
   930  † Julia Mech 
1100   † Hinko Zupanc in Vinko Doberšek 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: †† Jožica in Ernest Rahle 

PONEDELJEK, 30. maj 
Ivana Orleanska, devica 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 10) 
1800   † Martin Kumer 
1800  †† sošolci in sošolke 

TOREK, 31. maj 
Obiskanje Device Marije 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 11) 
   800  V zahvalo Mariji in Bogu ter za zdravje v družini 

1800  V zahvalo 

SREDA, 1. junij 
Justin, mučenec 

   800  † Štefan Cilenšek 
   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 12) 
1800   Za popotnike 

ČETRTEK, 2. junij 
Feliks iz Nikozije, redovnik 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 13) 
   800  †† sorodniki in botri 
1800  V čast Sv. Duhu 

PETEK, 3. junij 
Karl Lwanga in drugi 

ugandski muč. – prvi petek 

   800  V čast Božjemu usmiljenju 
   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 14) 
1800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

SOBOTA, 4. junij 
Peter Veronski, redovnik, 

mučenec – prva sobota 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 15) 
   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  1800 †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 

NEDELJA, 5. junij 

BINKOŠTI 

Bonifacij, škof, mučenec 

   800  † Lojzka Ocvirk (gr. 16) 
   930  †† Stanko Svenšek (obl.)  
                 ter sestri Marica in Verica 
1800   † Fanika Svet 
1100   Tremerje: † Alojzija Centrih 
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