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5. velikonočna nedelja  

Gospodov dan z Besedo: 5. velikonočna nedelja  

Apd 9, 26-31; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8 

1. Čeprav danes mnogi ljudje nimajo neposrednega stika z delom na polju ali v 
vinogradu, z življenjem v naravi, nam vendar Jezusova prispodoba o trti in 
mladikah še zdaleč ni tuja in nerazumljiva. Če se je prejšnjo nedeljo predstavil 
kot dobri pastir, kot zanesljivi vodnik, ki je sam pot resnica in življenje, tokrat 
poudarja predvsem slednje: on je življenje, ki je tudi vir življenja za slehernega 
človeka, je življenje, ki presega naše naravne danosti, on je prišel. da bi imeli 
življenje in ga imeli v izobilju. Kakor se iz trte preliva življenje v mladike - te bi 
odmrle, če ne bi bile vraščene v trto - tako se iz Kristusa preliva življenje v 
človeka, ne tole vsakdanje življenje, ne kot življenje v isti domovini, narodu, 
kulturi, ampak življenje, ki presega človeške pogojenosti, ki ga ne ustavi 
vprašanje zdravja, starosti, kakršnekoli ogroženosti, to je življenje, ki je polnost 
in neminljivost, življenje, ki ne pozna strahu, dvoma, ki ga nič ne more ogroziti. 

2. Kar nekajkrat Gospod poudari absolutno nujnost življenjske povezanosti z 
njim. Razločno pove, da je prekinitev povezanosti z njim za človeka usodna: 

- kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu: gre za sad, ki ostane, ki o 
njem pravi, da ga ne uničita ne molj ne rja, nič tukajšnjega, zemeljskega, ga ne 
ogroža, ki ima pečat neminljivosti; 

- brez mene ne morete ničesar storiti: še en poudarek, da je on sam, povezanost z 
njim za slehernega človeka ključnega pomena; 

- potem pa še dodatna potrditev tega: če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor 
mladika, in usahne - očitno Jezus nima pomisleka, da se ne bi o usodnosti 
povezanost oziroma nepovezanosti z njim izrekel jasno, "naravnost". 

3. Ob taki zelo razločni in odločni besedi, ki ne dopušča izvijanja ali pogajanja, 
se človek, ustvarjeno razumno bitje marsikaj sprašuje: 

- mar se res ne da shajati brez Boga; kaj pa ima Bog opraviti pri naših uspehih? 

- ali ni Bog s svojim zapovedmi in prepovedmi le v breme človek? 

- mar ne vzbuja trditev brez mene ne morete ničesar storiti pomilovalnega 
posmeha, ali ni konec koncev Bog sam postavil človeka za gospodarja narave? 

 

4. Kakor lahko s ponosom poudarjamo svoje enkratne človeške vrednote, 
razum, možnost lastnega odločanja, voljo in sposobnost za delo, nam vendar 
naša izkušnja da vedeti, kako smo ob vseh teh danostih nemalokrat prav hudo  
nebogljeni že pred problemi tega življenja, kaj šele pred življenjem, ki mu je 
prva značilnost njegova neminljivost! Ostati v Njem je poroštvo sadu, ki ostane. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

             Iz naše župnije 

IMENOVANJE KLJUČARJEV 

Na predlog dekana g. Miha Hermana je škof dr. Stanislav Lipovšek podaljšal 
mandat cerkvenima ključarjema za podružnično cerkev sv. Luka -Tremerje: 

Radu Strnadu, Tremerje 6 in  

Mariji Pirnat, Tremerje 22. 

Nova ključarja pa je imenoval za podružnično cerkev sv. Miklavža: 

Alojza Ocvirka, Japljeva ul. 21 in 

Vojka Vouka, Zvodno 3. 

Imenovanje velja za dobo petih let, to je do 01. 05. 2017. 

Iskrena zahvala dosedanjemu ključarju Antonu Vebru, pokojnega dolgoletnega 
ključarja Alojza Zakelška pa se spominjamo z veliko hvaležnostjo.  

IMENOVANJE ČLANOV GOSPODARSKEGA SVETA 

Po službi so člani gospodarskega sveta vsi štirje ključarji, poleg njih pa kot 
župnik imenujem še Edvarda Hriberška (Pečovnik 61), Vladimirja Ljubeka 
(Lisce 23), Franca Dobrajca (Vrhe 57) in Aljošo Bonaja (Cesta v Laško 22).  

Imenovanje velja za dobo petih let oz. do zamenjave župnika. 

ŠMARNICE V NAŠI ŽUPNIJI: 

 v župnijski cerkvi je šmarnična pobožnost pri maši ob 
8. uri in za otroke ob 18. uri (v nedeljo pri maši ob 
9.30). 

Verouk skupin, ki so imele verouk ob 16.30 in 17. uri bo  v maju 
verouk ob 17.25, potem pa gredo otroci k šmarnicam. 

 v Tremerjah v sredo in petek ob 19. uri;  

 pri sv. Miklavžu v nedeljo ob 16. uri in  



 

 

 v Osenci pri kapeli pa so šmarnice v nedeljo ob 19.30.  

Šmarnice za otroke Dober+pravičen.si nam v živahnem in otrokom razumljivem 
jeziku približajo vsakdanje dogodivščine petošolca Roka. Skupaj z njim spoznavamo 
male radosti in tegobe odraščanja. Rok plete prijateljstva, se uči dobrote in 
pravičnosti, hkrati pa odkriva tudi, kako napake popraviti in se drugemu opravičiti. 
Ob iskanjih ga spremljajo starši, njihova molitev in priprošnja v Marijino varstvo. 
Otroci bodo kot spremljevalno gradivo vsak dan prejeli igralno karto z ilustracijo in 
vrlinami enega izmed šmarničnih junakov. Na koncu meseca se bodo tako lahko ob 
igri spominjali, kako pomembno je, da se trudimo biti dobri in pravični hkrati.  

SREČANJE ZA STARŠE LETOŠNJIH PRVOOBHAJANCEV 

bo v četrtek, 10. maja 2012, ob 18.30 (po šmarnicah). Starši, lepo vabljeni. 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za lepoto naših cerkva. V mesecu maju so za 
župnijsko cerkev na vrsti župljani iz Zagrada, Pečovnika, Osence in Zvodnega. 

PASTORALA ZA GLUHE IN NAGLUŠENE  

V župniji Celje Sv. Duh poteka pastorala za gluhe in naglušne v okviru celotne 
celjske škofije. Vabljeni predvsem gluhi in naglušni na drugo srečanje, ki bo v 
petek, 11. maja 2012, ob 17. uri v pastoralnem delu. Sedaj potekajo samo 
srečanja, svete maše v znakovnem jeziku pa bodo sledile kasneje. 

VABILO SALEZIJANCEV 

Salezijanci iz Don Boskovega centra in župnija bl. A. M. Slomška vabimo na 
praznovanje sedme obletnice ustanovitve župnije, v nedeljo 13. maja ob 14.30, 
ko bomo molili rožni venec za nove duhovne poklice, nato darovali zahvalno 
sveto mašo in pospremili Marijin kip v procesiji po našem dvorišču ob petju 
litanij in spremljavi godbe na pihala iz Svetine. Slovesnost bo vodil g. Tone 
Lipar, vodja projekta izgradnje Don Boskovega centra v Mariboru.  
Po končani slovesnosti v cerkvi bomo blagoslovili novo igrišče za mali nogomet, 
dar dobrotnikov iz domovine in tujine.  
Vabimo Vas in veseli bomo, če se nam boste pridružili v skupni zahvalni molitvi 
in prošnji za nove duhovne poklice.  

SREČANJE MOLILCEV MZDP 

V nedeljo, 13. maja ob 15. uri bo srečanje molivcev MZDP celjske škofije. Ob 15. 
uri bo v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju molitvena ura za nove duhovne 
poklice. Molitveno uro vodijo molivci MZDP iz dekanije Gornji Grad. 

Ob 16. uri bo sv. maša za nove duhovne poklice. Mašo bo vodil škof Stanislav 
Lipovšek ob somaševanju duhovnikov. 

Sv. Leopold Mandić - duhovnik (1866 - 1942), goduje 12. maja 

Izmed vseh kapucinskih spovednikov nam je sv. Leopold 
Mandić najbližji. Blizu nam je, ker je bil doma na Balkanu, blizu 
ker je živel v naši dobi, blizu ker so naše cerkve in samostani 
njemu posvečeni. Imel je močno voljo do življenja: rad je delal, 
reševal, rad bi si bil še mnogo zaslužil. Govoril je: “Več ko bomo 
naredili na svetu, več zaslug si bomo pridobili za nebesa, več 
prispevali za rešitev duš. Nebes nam nihče ne bo vzel.”  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. maj 

5. velikonočna nedelja 

Dominik Savio, dijak. 

   800    †† Angela in Mirko Krumpačnik 
  930    † Stane Mori 
1800  †† Terezija in Franci Filej 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600   Sv. Miklavž: †† Jože Kopinšek  
                           ter Stanka in Franc Marzidovšek 

PONEDELJEK,7. maj 
Gizela, opatinja 

  800    † Rafael Trobiš 
1800   †† Marija in Rudi Rebernik 

TOREK, 8. maj 
Viktor, mučenec. 

    800   †† oče Franc (obl.) in Franci Kragolnik 
1800   †† Terezija in Franci Filej 

SREDA, 9. maj 
Izaija, prerok 

  800   starši Jurkovnik 
1800  za FSR 
1900   Tremerje: po namenu 

ČETRTEK, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

    800   † Ana Palčak 
1800  po namenu Rojnik 

PETEK, 11. maj 

Mamert, škof 

    800   †† Anton in Marko But 
1800   † Matilda Krašek 
1900   Tremerje: po namenu 

SOBOTA, 12. maj 
Leopold Mandić, kapucin 

    800   †† Terezija in Franci Filej 
1800   po namenu 

NEDELJA, 13. maj 

6. velikonočna nedelja 

Fatimska Mati božja 

   800    † Rafael Trobiš 
  930    †† iz družine Bremec in Rajh 
1800  za zdravje in srečen zakon 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Sv. Miklavž: † Silvo Lorger 

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