
 

              15. maj 2011  
 
 
 
 

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DUHOVNIH 
POKLICEV      

15.05.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Čretnik           
ob 10h    za +Jožeta Videnšek, obl.         

Ponedeljek Janez Nepomuk                 

16.05.                 ob 19h    za +Ivana Potočnik in vse Urbanove       

Torek Jošt                                                                                          

17.05.            ob 8h      na Pernovem  za +Angelo Novak, osmina  
ob 19h    za +Zofijo Krempuš                      

Sreda Janez I., papež                                                                           

18.05.       ob 19h    za +Viktorja in Dragico Kapitler, obl.   

Četrtek Peter Celestin                                                                          

19.05.       ob  8h     na Pernovem  za +Jožefo Golavšek, obl.     
ob 19h    za +Ivana Kugler in vse Žolnirjeve, obl.  

Petek Bernardin                                                                                 

20.05. ob 19h    za rajne Krajnc, Špeglič in Podvršnik                 

Sobota Krištof Magellanes                               

21.05.          ob 19h    za rajne Ašenbergerjeve                           

NEDELJA 5. VELIKONOČNA                                    

22.05. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Antona, Ano in Jožeta Veber    
ob 10h    za +Martina Rednak, obl.          

 
 



* V nedeljo, 22. maja, vabljeni na slavje ob 5. obletnici celjske škofije. V stolnici 
bo ob 15h molitvena ura, ob 16h pa slovesno somaševanje, ki ga bo vodil nekdanji 
nuncij iz Vatikana. Po maši medsebojna pogostitev in prijateljsko druženje pred 
stolnico.  
 
 

************************************************************* 
 
 

MISEL OB NEDELJI DOBREGA PASTIRJA                             
IN DUHOVNIH POKLICEV 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
V pastoralnem letu solidarnosti in dobrodelnosti smo vsi povabljeni, da v osebni molitvi 
ter v župnijskih občestvih razmišljamo tudi o skrivnosti duhovnega poklica     in našem 
prizadevanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove duhovne poklice je izraz 
velike solidarnosti do celotne Cerkve. Posebna oblika solidarnosti      ter ljubezni do 
Boga in do bližnjega pa je tudi odgovor na božji klic v duhovniško      ali redovniško 
življenje.  
                                                                               Iz brošure  Teden molitve za duhovne poklice 

                               

Bili so vladarji, ki so se sami ali so 
jih drugi imenovali pastirje ljudstva. 
A s tako pravico, pa tudi s tako 
samozavestjo in s tako jasno 
besedo, kot je to storil Jezus, se 
nihče ni mogel in se ne more 
imenovati Pastirja. On je Pastir po 
stvarjenju, ker je z Očetom poklical 
svet in ljudi v bivanje. Še bolj je 
postal Pastir vseh ljudi, ko si je po 
Očetovi volji in iz lastne ljubezni do 
ljudi privzel njihovo naravo. 
Vendar Jezus ni samo Pastir, je 
Dobri pastir. Vzor je vsem 
pastirjem. Je pastir, ki prihaja skozi 
vrata, ki ovce pozna, ki jih kliče po 
imenu, ki jim odpira vrata in jih 
vodi na DOBRO pašo! 
Ali taka skrb ne sili ovac k 
razmišljanju, kakšen odnos do tega 
Pastirja imajo in kakšnega naj bi 
imele? 

Po: Beseda da besedo 


