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Saba (Sava), opat, puščavnik; Krispina (Pina), mučenka
+ Milan Kern
Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij Tržaški, mučenec
+++ Repnikovi
Ambrozij – Ambrož, škof; Beocij, apostol Škotske
- Mariji v zahvalo (KONFERENCA DUHOVNIKOV)
Brezmadežno spočetje Device Marije
- za srečno zadnjo uro
+ Marija Jenko
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Peter Fourier, redovnik; Valerija, mučenka; Leokadija
+ Marija Zupan (obl.)
Loretska Mati Božja; Evlalija, devica; Gregor III., papež
+ Angela Ropret in Kodranovi
3. adventna nedelja; Damaz I. papež; Sabin, škof
- za žive in pokojne farane
+ Valentin Pestar (obl.) in sorodniki
Devica Marija iz Guadalupe; Finian, opat
+ M. B. za blagoslov v družini »C«
Lucija, devica, mučenka; Otilija, Tilka, opatinja
+++ Čmusovi
Janez od križa, duhovnik; Dušan – Spiridon, škof
+ Mana Plevel

15. 12. Marija di Rossa, redovnica; Antonija in drinske mučenke
ob 18.00 + Ana in Franc Kozelj
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
16. 12. Adelajda, Adela, kraljica; božična devetdnevnica
ob 18.00 + Janez in Marija Zupin
17. 12. Janez de Matha, redovni ust.; božična devetdnevnica
ob 16.00 - za srečen in blagoslovljen zakon
ob 18.00 + Marija Sekne (obl.)
18. 12. 4. adventna nedelja; Vunibald, opat; božična devetdnevnica
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Frančiška Jerič (obl.)

OZNANILA in obvestila do 18. decembra 2016
BESEDA ŽIVEGA BOGA
3. adventna nedelja

In Jezus jim je odgovoril:
»Pojdite in sporočite
Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo in hromi
hodijo, gobavi se očiščujejo
in gluhi dobivajo sluh,
mrtvi se obujajo in ubogim
se blagovest oznanja;
in blagor mu,
kdor se nad menoj ne
spotakne.«
(Mt 11,4–6)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 6. in 7.
iz Velesovega za čiščenje in krašenje
cerkve.
Za naslednje dva tedna so na vrsti:
sobota; 17. 12. Velesovo, sk. št.8
sobota; 23. ali 24. 12. Velesovo, sk. št.
9+10


TALENT – Dva mlada očeta se
pogovarjata o prihodnosti. »Kaj bo
postal vaš sin, ki bo velik?« vpraša prvi.
»Mislim, da bo politik.« – »Pa ima talent
za to?« – »Vsekakor! Cele dneve vpije
in vse, kar pove, je brez smisla.«
NALOGA – Neki učenec, ki ne zna rešiti
matematične naloge, se dela duhovitega in
izroči list z napisom: »To nalogo zna rešiti
samo Bog. Srečno!« Čez dva dni dobi list
nazaj s pripisom: »Bog je izpit naredil, ti si
pa padel.«

DEKANIJSKA KONFERENCA DUHOVNIKOV v naši dekaniji bo v sredo, 7.
decembra, zato bo sveta maša v sredo ob 9 uri. Vas lepo vabim, da si vzamete to
sredo nekaj časa za to sveto mašo. Med sveto mašo bo priložnost tudi za sveto
spoved. Priložnost za sveto spoved bo še na 4 adventno nedeljo od 15h do 16.30.
SESTANEK ŽPS je v ponedeljek, 12. 12. ob 20 uri. Vsi člani lepo povabljeni na
zadnje letošnje srečanje.
PRVO SVETO OBHAJILO bo, kakor smo se dogovorili na zadnjem sestanku za
starše, en teden po sveti birmi in sicer 21. maja ob 10. uri.
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV: v ponedeljek, 19. 12. ob 19. uri.
Najlepši dan za vaše otroke, ki bodo v letošnjem pastoralnem letu prejeli
zakrament svete birme se hitro približuje, zato res prav vsi lepo povabljeni. Vsaj
eden od staršev naj se srečanja zagotovo udeleži.

ADVENTNI ČAS nas vabi, da potrpežljivo
odstiramo in iščemo pravo podobo Boga:
»Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca« (Jak 5,8).
Janez Krstnik je potrpežljiv in ponižen ter sprejme
podobo Boga, kakršen je, in ne, kakršnega si je on
zamislil. Prosimo Gospoda, da bi ga sprejeli
takega, kakršen je, in ga pričakovali v iskreni
ponižnosti.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA je »zadnji čas«, ko se kristjan zgane in sebe ter
svojo družino začne pripravljati na lepe božične praznike. Kljub številnim
obveznostim, letos več naredimo za svojo družino. Še posebej iskreno prisluhnite
družine letošnjih birmancev in prvoobhajancev. Dolge večere naj vam polepša pot
do župnijskega doma, do cerkve k lepi sveti maši. Pri devetdnevnici bomo pripravili
Marijin kip, ki ga bodo otroci prejeli (po žrebanju) in odnesli domov. To je naš
starodavni običaj, ki družino povabi k skupni molitvi. Verjemite, da vam bo ta
dogodek prinesel v družino pravi blagoslov.
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VERSKI TISK
Verjetno vam je že znano, da bomo odslej naprej naročali verski tisk po
pošti. Razlogi so predvsem iz davčnih in varnostnih razlogov. Dosedanji
raznašalci vam bodo dostavili posebno prijavnico (nekaj jih je na razpolago
tudi na polički z verskim tiskom pod korom). Izpolnjeno prijavnico boste
oddali raznašalcu. Položnico za Družino ali Ognjišče boste prejeli po pošti,
ki jo boste preko Banke ali Pošte kasneje sami plačali. Verski list ali časopis
boste potem redno dobivali po pošti. Družina običajno pride že v četrtek.
Nekaj verskega tiska bo še na razpolago v prosti prodaji pod korom, kakor
do sedaj. Iskreno vas vabim, da zaradi tega ne odpovedujete že tako malo
verskega tiska, kar ga je po naših domovih. Hvala vam za zvestobo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste verski tisk vrsto let
raznašali po domovih.
 Družina – 101,40 € (če plačamo do konca januarja 2017 pa le
98,80 €)
 Ognjišče – 30,90 € (naročniki po pošti 31,70€)
 Prijatelj – 11,70 €
 Misijonska obzorja – 9 €
 Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) – 46 €. (Naročniki
Mohorjevih knjig za leto 2017 lahko te dobite v župnijski pisarni.)

Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov:
slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si

OBOGATI MOJE SRCE
Obogati moje srce s svojo prisotnostjo, Gospod,
spremeni ga v svoje bivališče!
Ti si gost, ki ga pričakujem,
prijatelj, ki naj bi ostal pri meni.
Tebi, ki bi moral bivati v palači,
lahko ponudim le revno utico.
Toda svoje bivališče bogatim s
hrepenenjem in pričakovanjem.
In razsvetlila ga bo nebeška
svetloba.
Moje bivališče postaja katedrala,
moje srce tabernakelj.
Obogati moje srce s svojo
prisotnostjo, Gospod,
spremeni ga v svoje bivališče.
Amen.

št. 24

