NAMENI SV. MAŠ od 2. januarja do 15. januarja 2017

OZNANILA in obvestila do 15. januarja 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
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2. 1.
ob 8.00
3. 1.
ob 18.00
4. 1.
ob 7.00
5. 1.
ob 18.00
ob 19.00
6. 1.
ob 8.00
ob 18.00
7. 1.
ob 18.00
8. 1.
ob 8.00
ob 10.00
9. 1.
ob 18.00
10. 1.
ob 18.00
11. 1.
ob 7.00

Bazilij Veliki, škof, cerk. uč.; Gregor Nacianški, škof, cerk, uč.
+ Danica Koritnik, 7.dan
Presveto Jezusovo ime; Genovefa Pariška, devica
+ Angela Sirc (obl.) in +++ Pekovi
Angela Folinjska, red.; Eliyabeta Seton, red.; Rigobert opat
- v zahvalo za zdravje P.
Emilijana (Milena), devica; Janez Nepomuk Neumann, škof
+ Pavla Kern (obl.)
BOŽIČNI KONCERT
Gospodovo razglašenje; sveti trije kralji; prvi petek
+ Franc Maček – Viršekov
+ Milan Vreček (obl.)
Rajmund Penjaforski, duhovnik; Valentin (Zdravko), škof
+ Angela in Jože Grilc
JEZUSOV KRST; Severin Norški opat, Erhart, škof
- za žive in pokojne farane
+ Marija Bukovnik (obl.) in Bogomir Bukovnik
Hadrijan, opat; Pij IX., papež; Andrej Corsini, karmeličan
- za duhovne poklice (ŽPS)
Gregor Niški, škof, cerk. uč.; Agaton, papež; Viljem, škof
+++ Ana Petrič in Mrkčovi ter Knapčevi
Pavlin Oglejski, škof; Teodozij Koinobit, menih
- za zdravje

12. 1.
Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt Biscop, škof
ob 18.00 + Pavla Kern – Boštarjeva mama
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
13. 1.
Hilarij (Radovan), škof, cerk. uč.; Veronika Milanska devica
00
ob 18.
+ Janez Zupin
14. 1.
Odon (Oton), prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski duh.;
00
ob 18.
+ Silvo Štular (obl.)
2. nedelja med letom; Pavel iz Teb, puščavnik
15. 1.
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Marija Bobnar

JEZUSOV KRST

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini št. 9 in 10. iz
Velesovega za čiščenje in krašenje cerkve. Za
naslednja dva tedna so na vrsti: v soboto, 4.
1. Praprotna Polica, skupina št. 1.
Zahvaljujem se tudi vsem možem in fantom,
da so zopet uredili vso božično okrasje in
postavili jaslice v župnijski cerkvi.


Po krstu je Jezus takoj stopil iz
vode; in glej, odprla so se mu
nebesa in videl je Božjega Duha,
ki se je kakor golob spuščal
navzdol in prihajal nadenj; in
glej, iz nebes se je začul glas:
»Ta je moj ljubljeni sin, nad
katerim imam veselje.«
(Mt 3,16–17)

POKLIC – »Jaka, kje je zaposlen tvoj oče?«
– »Dela v industriji prihodnosti.« – »Daj no,
ja kaj pa počne?« – »Tiska koledarje!«


SREČNO, ZDRAVO IN OBILO
BLAGOSLOVA V LETU 2017
VSEJ ŽUPNIJI IN VSEM, KI
PREBIRATE NAŠA OZNANILA

župnik Slavko s sodelavci

Praznik svetih treh kraljev oz. Gospodovega razglašenja najbolj poznamo po
tem, da so takrat k novorojenemu Jezusu prišli trije kralji in prinesli vsak po eno
darilo: zlato, kadilo in miro. V spomin na to danes na ta dan v jaslice postavimo te
tri kralje: Gašperja, Miho in Boltežarja.Na predvečer praznika je tretji sveti večer,
zato kristjani takrat svoje domove pokropimo z blagoslovljeno vodo in pokadimo
s kadilom. Otroci v tem tednu še nimajo verouka, vendar vas lepo vabim k večerni
sveti maši v petek, na praznik sv. Treh kraljev kamor prinesete k jaslicam tudi
svoje darove, ki ste jih zbirali ob Adventnem koledarju za lačne otroke v misijonih.
SREČANJE KOLEDNIKOV Naprej sem zelo vesel na prijeten odziv otrok in
mladih, ki so se velikodušno odzvali na povabilo, da bodo sodelovali pri
»Trikraljevski akciji« Letos smo obiskovali in blagoslavljali naše domove kar s 3
skupinami. V tej koledniški akciji smo zbirali darove za naše misijonarje. Hvala
vam vsem darovalcem in kolednikom. Koledniki pa se zahvaljujejo tudi za vse
»sladke« dobrote, ki ste jim jih darovali. VSE KOLEDNIKE VABIM V
SOBOTO, 14. 1. NA SKUPNO SREČANJE VSEH KOLEDNIKOV

LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE. Srečali se bomo z misijonarjem in klovneso Evo
Maurer. Odhod izpred župnišča ob 9.00. Zaključili bomo do 14. ure.

NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2016
KRSTOV je bilo 12 otrok (lani 13). Od drugod 4. Domačih je bilo
8 dečkov (lani 10) in 6 deklic (lani 3).
Starši so si izbrali naslednja imena: Marsela, Amadej, Ilona, Eva,
Kris, Anže, Maxim, Jon Esmiguel, Inti Esmiguela, Meta, Tajda,
Filip.
POROK je bilo 15 (lani 12) parov, 5 parov domačih (lani 5 parov)
in 10 od drugod (lani 7 od drugod.)
POGREBOV je bilo 5 (lani 1). 0 moški (lani 1) in 5 žensk (lani 0)
Povprečna starost moških je bila 0 let (lani 88 let),povprečna starost
žensk je bila 84,2 leta (lani 0 let). Previdenih je bilo 4 (lani je bili 1),
neprevidena je bil 1 (lani 0) .
VEROUK obiskuje 89 (lani 92) otrok skupaj z otroci iz Jezusovih
uric. Razporejeni so od Jezusovih uric do 9 razrededa po sledečem
številu: 9 + 12 + 3 + 9 + 9 + 9 + 13 + 8 + 7 + 10

Grafika: Sabina Zorman
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NOVO LETO – DAN MIRU

OTROK V BOŽIČNI NOČI vabimo vas na božični koncert, ki bo v
četrtek, 5. 1. 2017 ob 19. uri.
Pripravljajo ga APZ France
Prešeren z instrumentalisti in
KPZ Mysterium, pod vodstvom
dirigenta Gregorja Klančiča. Med
lepimi božičnimi skladbami bodo
peli tudi Ramirezovo Navidad
Nuestra (ciklus argentinskih
božičnih pesmi). Kot solist se nam bo predstavil Fernando Mejias.

Ljubezen naj bo brez hinavščine.
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.
Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo.
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne
popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v
duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju,
potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite
soudeleženi v potrebah svetih, gojite
gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas
preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte
jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in
jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem
imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o
visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za
pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za
dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. (Rim
12,9-18)

DRUGI NASTOP bo v nedeljo, 15. 1. pri 10 sv. maši. Prepeval bo dekliški
pevski zbor »POLEPOJE« ki ga vodi Dušan Prelog. Lepo povabljeni.

Nebeški oče, v tvoje roke izročamo leto, ki ga danes začenjamo. Ne vemo, kaj nam bo
prineslo, kako se bo končalo, a zaupamo v tvojo previdnost.



Naj te slavimo in hvalimo, molimo in poveličujemo ter si prizadevamo, da bomo vse
dni hodili po poti, ki nam jo kaže tvoj Sin Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje
vekomaj. Amen.

Obhajil je bilo razdeljenih 25.000

DVA BOŽIČNA NASTOPA

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

