NAMENI SV. MAŠ od 30. januarja do 12. februarja 2017

P.
T.
S.
Č.

P.
S.
N.

P.
T.
S.
Č.
P.
S.

N.

30. 1.
ob 18.00
31. 1.
ob 18.00
1. 2.
ob 7.00
2. 2.
ob 8.00
ob 18.00
3. 2.
ob 18.00
4. 2.
ob 18.00
5. 2.
ob 8.00
ob 10.00
6. 2.
ob 18.00
7. 2.
ob 18.00
8. 2.
ob 8.00

Hijacinta Mascotti, redovnica; Martina , mučenka
+ Marija in Franc Selan
+ Janez Bosko, duhovnik ustanovitelj salezijancev
Frančiška Plevel, 7. dan
Brigita Irska, opatinja; Viridijana, puščavnica; Sever, škof
+ Marija Bobnar
Jezusovo darovanje – svečnica; Simeon in Ana, preroka
+ Francka Šaus
+ Marija in Jakob Sajevic
Blaž, škof, mučenec; bl. Janez Gnidovec; prvi petek
+ Marija Zorman /obl.) – Thovnikova mama
Jožef Leoniški, kapucin, Janez de Britto; Gilbert, prva sobota
+ Ana in Marjeta Kne
5. nedelja med letom; Agata, devica; Geno, škof
- za žive in pokojne farane
+ Jože Špenko (obl.)
Pavel Miki, duhovnik, japon. Mučenci; Amand; Dototeja
+ Franc in Anica Pipan
Nivard, redovnik; Nika, redovnica; Rozalija redovnica
+ Franc Maček – Viršekov
Hieronim, redovnik; Prešernov dan
- Za duhovne poklice

9. 2.
ob 18.00
10. 2.
ob 18.00
11. 2.
ob 11.00
ob 18.00
12. 2.
ob 8.00
ob 10.00

Apolonija, Polona, devica, mučenka; Ana Katarina red.
+ Ivanka Plevel (obl.)
Sholastika, devica; Alojzija Stepinac, škof, mučenec
+ Janez Plevel (obl.)
Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov
- romarska sv. maša
+ Miha in Marija Brce
6. nedelja med letom, Evlalija, mučenka
- za žive in pokojne farane
+ starši in brat Polajnar

OZNANILA in obvestila do 12. februarja 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
5. nedelja med letom

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupini št. 11 iz
Velesovega za čiščenje in krašenje
cerkve. Za naslednje dva tedna so na
vrsti: v soboto, 4. 2. je na vrsti skupina
št. 1. iz Velesovega.


Svetilke tudi ne prižigajo in
ne postavljajo pod mernik,
marveč na svetilnik in sveti
vsem, ki so v hiši. Tako naj
vaša luč sveti pred ljudmi,
da bodo videli vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta, ki je v
nebesih.
(Mt 5,15–16)

OČALA – Mož stoji na mostu in toži:
»Joj, kakšno smolo imam, očala so mi
padla v Muro!« Možak, ki pride mimo,
obupanemu človeku reče: »Pa saj to ni
Mura, to je vendar Soča!« Mož odvrne:
»No, poglejte, kako slabo vidim brez
očal!«

SIVI LASJE – »Sivi lasje tvojemu možu
kar pristajajo.« – »Res je, a zanje se mora
zahvaliti samo meni!«

SREČANJE ZA MLADINCE vse, ki želite
sodelovati na letošnjem oratoriju. Dobimo se
na prvem srečanju ter sklenemo in dorečemo
nekaj pomembnejših terminov in sklepov za
letošnji oratorij. Zvedeli bomo za letošnji
osrednji lik oratorija 2017. Postavili bomo
datum oratorija 2017. Res prav vsi mladi lepo
povabljeni v soboto, 11. februarja ob 20. uri.
Vzemi si čas, povabi še prijatelje in začeli
bomo z delom, ki nas vedno razveseljuje. To so počitniški dnevi z našimi
mladimi farani, z našo mladino in otroki. Lepo povabljeni.
V naslednjem tednu je verouk po ustaljenem razporedu.
SREČANJE ZA ŽPS bo v ponedeljek, 6. februarja ob 20. uri. Vsi člani in
članice lepo povabljeni.

SVEČNICA praznik ko se spominjamo
Jezusovega darovanja v templju… Spominja nas
Božje luči – Kristusa. Prišel je na svet, da bi pregnal
iz naših src temo. Spominja nas na luč svete vere,
katere simbol je krstna sveča. Dobili smo jo z
naročilom, da varujemo svojo krstno milost. Na
praznik naj vsaka družina poskrbi za blagoslov vsaj
ene sveče. Prižigali jo bomo ob praznikih v opomin, da je treba živeti pravo
krščansko življenje. Ta dan darujemo tudi za cerkvene sveče. Goreča sveča naj
nas zastopa na oltarju, kadar sami ne moremo priti k sveti maši.
V naši župniji imamo na nedeljo po prazniku Jezusovega darovanja ali
svečnice tudi darovanje ali ofer za ogrevanje in zlasti za elektriko. Ob tem je
še posebej lepa navada, da k darovanju prinesete tudi sveče. Hvala in bog
lonaj za vse vaše darove pri reševanju stroškov za vzdrževanje naše cerkve
in župnišča.
God sv. Blaža, ki ga častimo kot priprošnjika zoper bolezni vratu
in grla, velja pa tudi kot priprošnjik za dobro spoved in eden
štirinajstih priprošnjikov v stiski. Mašnik za ta blagoslov najprej
blagoslovi sveče s posebno molitvijo. Nato vzame dve sveči,
zvezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti
Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z besedami: »Na prošnjo sv.
Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in
vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«
Prešernov dan - Spominski dan njegove smrti je od leta 1945 slovenski kulturni
praznik. "Nihče pred Prešernom, nihče za Prešernom se ne da
primerjati z njim," je zapisal Oton Župančič. "On je zase, vse drugo
je vrsta ... Prešernovo delo je delo genija, ki je enkraten in
nenadomestljiv." Od Boga je prejel izreden pesniški dar in
poslanstvo, da s svojo navdihnjeno poezijo povzdigne slovenščino
na raven "velikih" jezikov evropske celine. Brez pridržka ga
slavimo kot največjega slovenskega pesnika. (Po: revija.ognjisce.si)

NEKAJ ODDANIH IN ŽE OPRAVLJENIH SVETIH MAŠ: Za + Ano
Petrič je bila oddana ena sveta maša; za + Pavlo Kern je bilo oddanih in že
opravljenih 5 svetih maš. Boglonaj za vse darove in svete maše. Sedaj lahko
oddaste svete maše in dar za svete maše vse do konca junija. Od 1. julija
naprej pa bom zopet sprejemal darove za svete maše vse do konca leta.
 
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
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SVEČNICA – VZPODBUDA ZA VSAKOGAR
Da bi bila ljubezen prava, ni treba, da je
nekaj izrednega; ne potrebuje izrednih
stvari, vedno pa mora biti usmerjena h
Kristusu, ki ga ljubimo. Kako gori
oljenka? Neprestano in počasi izgoreva
olje, kapljica za kapljico. Če bi zmanjkalo
olja, oljenka ne bi več gorela, ne bi imeli
luči.
Kaj so te majhne kaplje oljenke našega
življenja, srca, dela? To so tiste majhne stvari vsakdanjega življenja: zvestoba
in točnost v majhnih stvareh govorijo in dokazujejo ljubezen. Zato ne iščite
Jezusa zunaj sebe, ampak najprej v sebi, v srcu, v svetem obhajilu. Potem ga
poiščite in ga boste našli v drugem in mu služili … Vedno imejte svetilke
svojega srca prižgane, da ga boste lahko vsak čas odkrivali.
Molimo, da bi se naučili videti, ko gledamo okoli sebe. Prosimo Boga, naj nam
odpre oči, da bi spoznali lakoto po ljubezni, ki je večja kot lakota po kruhu.

