NAMENI SV. MAŠ od 27. februarja do 12. marca 2017
P. 13. 3.
ob 18.00
T. 14. 3.
ob 18.00
S. 15. 3.
ob 7.00
Č. 16. 3.
ob 18.00
P. 17. 3.
ob 18.00
S. 18. 3.
00

ob 18.
N. 19. 3.
ob 8.00
ob 10.00
P. 20. 3.
ob 18.00
T. 21. 3.
ob 18.00
S. 22. 3.
ob 7.00
Č. 23. 3.
ob 18.00
P. 24. 3.
ob 18.00
S. 25. 3.
ob 8.00
ob 19.00
N. 26. 3.
ob 8.00
ob 10.00

Leander Seviljski, menih, škof; Kristina, muč.; Evfrazija, muč.
+ Marija Zorman – Španova mama
Matilda, kraljica; Leobin, škof; Pavlina redovnica
+ Frančiška Plevel (obl.) - Adergas
Ludovika de Marillac, red.; Klemen Marija Dvoržak red.
+ Milan Kern
Hilarij Oglejski, škof; b. sl. Danijel Halas, duh., muč.
+ Leopold Plevel (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
+Patrik (Patricij), škof, misijonar; Jedrt (Jerica), devica, opat.
+ Marija Bidar in oče Miha
Liturgično praznovanje praznika sv. Jožefa; Ciril Jeruzalemski;
blaženi Vendelin Vošnjak, redovnik
+ Alojz in Frančiška Selan
3. postna nedelja; Jožef; Jezusov rednik
- za žive in pokojne farane
+ Brlinovi, Bankovi, Vidmarjevi, Gašperlinovi, Moranovi in Anica
Klavdija, mučenka; Marija Jožefa od Srca Jezusovega, red. ust.
+ Mariji v zahvalo za 80 let življenja J. P.
Serapoin, škof, muč.; Lupicin opat, Hudolin, eremit
+ Janez in Frančiška Rebernik
Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriar
+ Marija Janhar in Marija Jenko
Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof; Rebeka Ar-Rayes, red
+++ starši Zakrajšek, Plevel in Hrovat
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
+ Katarina Švedska, red., Simon, deček, mučenec
+ Janez in Marija Zupin
Gospodovo oznanjenje; Rebeka svetopisemska žena
+ Ana Petrič (obl.)
+ Jože Čimžar (obl.)
+ Pavla Kern – Hribarjeva mama
4. postna nedelja; Evgenija, mučenka; Kastul, mučenec
- za žive in pokojne farane
+Vinko in Marta Blaznik (obl.)

OZNANILA in obvestila do 26. marca 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
3 . postna nedelja

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini št. 3 iz
Praprotne Police za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje dva
tedna so na vrsti: v soboto, 18. 3. št.
4 iz Praprotne Police.


Jezus ji odgovori: »Vsak, kdor pije
od te vode, bo spet žejen; kdor koli
pa bo pil od vode, ki mu jo bom
dal jaz, ne bo nikdar žejen, marveč
bo voda, ki mu jo bom dal, v njem
postala studenec vode, tekoče v
večno življenje.« Žena mu reče:
»Gospod, daj mi te vode, da ne
bom žejna in ne bom hodila
semkaj zajemat.«
(Jn 4,13–15)

ROGOVI – Turist iz Ljubljane na
ekskurziji na gorenjski kmetiji želi
pokazati posebno zanimanje za
živali v hlevu, zato vpraša lastnika:
»Zakaj pa ta krava nima rogov?« –
Kmet želi pred ostalimi turisti
gospodu preprosto pojasniti: »Veste,
običajno ima krava dva roga, če se
zgodi nesreča, ima lahko samo
enega ali pa še tega ne. Prav tako
lahko izgubi oba, če zboli ali kaj
podobnega.« – »Dobro, ampak zakaj
pa ta nima nobenega?« – »Gospod,
zato, ker je to konj.«

SPOVEDOVANJE OB DNEVU CELODNEVNEGA ČEŠČENJA,
25. marca od 8h do 9.30 – spoveduje kaplan iz Šenčurja g. Blaž
Dobravec, od 15h do 18.30 p. Andrej Pirš iz Vogelj. Zares lepo
povabljeni ob tem dnevu k sveti spovedi, ker potem pred veliko nočjo ne
bo posebnega spovedovanja v naši župniji.
NA KRIŽEV POT V STIŠKO VAS
V NEDELJO, 2. APRILA OB 15. URI
Lansko leto smo obudili postno romanje v Stiško vas k popoldanski
pobožnosti s Križevim potom. Na zadnji Seji ŽPS smo se odločili, da
bomo to nadaljevali tudi v prihodnje. Letos še posebej vabim vse birmance
in njihove starše. Povabljeni vsi v Stiško vas.

Materinski dan 25. 3. Po Marijinem materinstvu je
posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na današnji
praznik obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem
poklicu matere govori tudi poslanica, ki so jo škofje
naslovili na žene ob koncu drugega vatikanskega koncila:
»Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče,
da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste
skrivnosti začetkov življenja.
PRAZNOVANJE ZA NAŠE MAME IN MAMICE – MATERINSKI
DAN : KUD Pod lipo Adergas pripravlja igrico »Mali potepuh«.
Kulturni program bo v nedeljo, 26. 3. ob 15. uri Drage mame in mamice
lepo povabljene na praznovanje. Tudi očetje lepo vabljeni!

RAZPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA:
- ob 8h – sveta maša – g. Branko Setnikar, župnik iz Preddvora
- ob 9h – molijo farani iz Praprotne Police,
- ob 10h – molijo farani Adergas,
- ob 11h – molijo farani iz Trate,
- sledi odmor do 15h,
- ob 15h – farani iz Velesovega,
- od 16h – vsi veroučenci, nižjih razredov še posebej prvoobhajanci
- ob 17h – veroučenci iz višjih razredov – od 5. razreda naprej, še posebej
birmanci
- ob 18h – mladina. Prav lepo in iskreno povabljeni tudi ostali.
- ob 19h – ZAKLJUČNA SVETA MAŠA, ki jo vodi župnik iz Cerkelj
g. Jernej Marenk. Lepo povabljeni v čim večjem številu.

Grafika: Sabina Zorman
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JEZUS TI SI LUČ SVETA

NEKAJ DATUMOV ZA MESEC MAREC:
-

18 marec- Društvo kmečkih žena; koncert Cerklje – hram Ignacija
Borštnika ob 19.30 z naslovom Pojte hribi in bregovi
25. marec – dan celodnevnega češčenja
25 – 26 marec – Prehod na poletni čas, ure premaknemo za eno
uro naprej!
26. marec – ob 15h praznovanje Materinskega dne. Prireditev v
dvorani pripravlja KUD Pod lipo Adergas
31. 3. – 2. 4. – duhovne vaje za naše birmance in voditelje.
2. april ob 15h – Stiška vas – Križev pot.



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

Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi.
Naj tvoja luč v meni premaga temo,
ki se proti resnici bori z dvomom,
strahom, obtoževanjem in nasiljem.
Naj tvoja luč v meni prebudi zaupanje,
pogum, opravičenje in ljubezen, ki izhajajo iz tebe.

