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NEDELJA 3. VELIKONOČNA                 

05.05.  
 

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   v dober namen    

10.00   za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove       

Ponedeljek Dominik Savio                                    

06.05.                 19.00   za rajne Videnškove                       

Torek Gizela                                   

07.05.        19.00   za rajne starše Štokovnik                

Sreda Viktor                                        

08.05.                      
 
             

9.00     za +Ivana in Anico Grebovšek        
                                             (somaševanje dekanijskih duhovnikov)       
19.00   v dober namen                                               

Četrtek Izaija, prerok            

09.05.           19.00   za +Franca in Julijano Špeglič ter Karlija Lobnikar 

Petek Damijan de Veuster                                              

10.05  19.00   za +Franca Novak z Gorice, obl.       

Sobota Mamert                                 

11.05.          19.00   za +Džura Sabadžija, obl.          

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – nedelja duhovnih poklicev  

12.05.  
 

  

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   za r. Kovačkove in Ledinekove  

10.00   za +Ivano in Antona Volf, obl.  
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Jn 21,1–19 

JEZUS V NAŠI SREDI 

 

V prav posebnem vzdušju ima Jezus z učenci jutranji obrok, ki nam ga predstavi današnji evangelij. Sam 

Jezus jih povabi, naj jedo. Nagovori jih, toda med njimi ne pride do pogovora. Po kratkih opisih 

evangelista Janeza se čuti, da bi ga učenci v resnici radi vprašali: »Kdo si?« Toda nihče ga ne vpraša. 

Nihče si ne drzne, da bi ga nagovoril in se z njim pogovarjal. To je drža spoštovanja in osuplosti, toda 

tudi tihega veselja. Vsi čutijo skrivnost, ki je ni mogoče razložiti; besede bi bile prazne. Učenci 

doživljajo, da se njihovo sivo jutro spreminja, da je nastalo ozračje ljubezni in prisrčnosti. V svojih srcih 

se čutijo nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnostno dotaknilo. 

Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem so vso noč zaman delali, so podoba za nas, ki prihajamo iz noči 

svojega življenja;  v tem morju življenja se pogosto izgubljamo, premetavajo nas valovi. In ko k nam 

pristopi Jezus in z nami obeduje, se naše življenje razjasni. Na nas in v nas se tako zgodi vstajenje.  

Jezus ponudi učencem kruh in ribo. To je kruh z neba, o katerem je govoril Jezus v svojem evharističnem 

govoru. »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj« (Jn 6,51). 

Riba pa je podoba nesmrtnosti: že zgodnja Cerkev je namreč v vidi videla simbol Kristusa, ampak tudi 

zato, ker je bil sam Kristus simboliziran v podobi ribe. Riba je bila v antiki hrana nesmrtnosti, obenem pa 

simbol življenja in sreče. Tako je bila v zgodnji Cerkvi riba zelo razširjen evharistični simbol. Evharistija 

tako v tej luči pomeni, da nam Kristus, ki je za nas umrl in vstal, ponuja hrano nesmrtnosti.  

Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge obale v našo sredino. Sivo praznino našega življenja spreminja v 

vzdušje prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato si lahko vsakič, ko 

praznuješ evharistijo, predstavljaš prisrčno in ljubeznivo vzdušje ob Tiberijskem morju. 
 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 

 
 

Ko so stopili na kôpno,  
so na tleh zagledali žerjavico  

in na njej ribo ter kruh.  
Jezus jim je rekel:  

»Prinesite ribe,  
ki ste jih pravkar ujeli!«  

Simon Peter se je tedaj vkrcal in  
potegnil na kopno mrežo,  

polno velikih rib;  
bilo jih je sto triinpetdeset.  
In čeprav jih je bilo toliko,  

se mreža ni raztrgala.  
Jezus jim je rekel:  

»Pridite jest!«  
Toda nobeden izmed učencev  

si ga ni drznil vprašati:  
»Kdo si ti?«;  

vedeli so namreč, da je Gospod.  
Jezus je prišel, vzel kruh  

in jim ga ponudil;  
in prav tako ribo. 

 

(Jn 21,9–13) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Salezijanci in župnijsko občestvo vabijo v nedeljo, 12. maja, ob 14.30                 

k molitvi za družine in ob 15. uri k slovesni sveti maši ob obletnici ustanovitve 

Župnije Celje – Bl. A.M Slomšek (na Hudinji).  

Slovesnost bo vodil murskosoboški škof dr. Peter Štumpf.  

 

 

 

* Župnija Celje-sv. Jožef vabi na tradicionalno srečanje in blagoslov 

motoristov in motorjev, ki ga pripravljajo skupaj z Moto sekcijo Elektro Celje. 

Blagoslov s sv. mašo bo na parkirišču pred Domom sv. Jožef Celje (ali v cerkvi sv. 

Jožefa v primeru dežja) v nedeljo, 12. maja 2019, ob 10. uri. 
 

Vstop prost- vabljeni! 

 
 

 

 

 

 

 

 


