
 

 OZNANILA in obvestila do 9. aprila 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRMANCI: za vas pripravljamo skupaj z animatorji duhovni vikend od 

petka, 31. 3. do nedeljo, 2. aprila. Dobimo se v petek, ob 17h. Poslovili se 

bomo v nedeljo, 2. aprila po kosilu. Med 13 do 13. 30 uro. S seboj prinesite 

posteljnino, Sveto pismo, pisalo, birmanski album in copate! Lahko tudi 

instrument, ki ga igraš. V nedeljo, 2. aprila pa gremo še skupaj s starši 

na Križev pot v Stiško vas. Z veseljem vas vse pričakujem, župnijsko 

občestvo pa vabim k molitvi za naše birmance in njihove stare ter botre! 

NA CVETNO NEDELJO bodo pri obeh svetih mašah najvišje in 

najlepše tri morda štiri butarice nagrajene. Otroci in mladi in starši, 

potrudite se tudi letos z lepim sodelovanjem pri tem starodavnem 

blagoslovu in pripravi na poti do velike noči.  

NASLEDNJA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 3. aprila. ob 20 uri. 

 

NAMENI SV. MAŠ od  od 27. marca do 9. aprila 2017 

P. 27. 3. 

ob 18.00 
Peregrin, redovnik; Gelazij, škof;  

+ Miranda Mertelj 

T. 28. 3. 

ob 18.00 
Proterij, škof; Milada Praška; Vojan, Bojan, knez 

+ Ivan Martinjak 

S. 29. 3. 

ob 7.00 
Bertold, Berto, redovni ustanovitelj; Štefan IX., papež 

+ Marija Bobnar 

Č. 

 

30. 3. 

ob 18.00 
Janez Klimak, opat; Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda: 

+ Janez Zupin  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 31. 3. 

ob 18.00 
+Gvido (Vido), opat; Benjamin, diakon, muč.; Kornelija, muč. 

+ Matija Zavrl (obl.) 

S. 1. 4. 

ob 18.00 

Tomaž Tolentinski, misijonar, muč.; Agapa (Ljuba) in Irena, muč. 

+ Ivana Kepic (obl.) 

N. 2. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 15.00 

5. postna nedelja, tiha nedelja; Frančišek Paolski, puš. red. ust. 

 - za žive in pokojne farane 
+ Janez Murnik (obl.) 

+ STIŠKA VAS – križev pot 

P. 3. 4. 

ob 18.00 
Rihard (Riko), škof; Sikst I .papež, mučenec 

+ za mir in blagoslov v župniji »G« 

T. 4. 4. 

ob 18.00 
Izidor Seviljski, škof, cekr. učitelj; Benedikt Niger, redovnik 

+ Franc Jenko – Dešmanov ata 

S. 5. 4.  

ob 7.00 
Vincencij Ferrer, duhovnik; Julijana in Eva iy Liegea, redivnici 

+ Francka Šaus 

Č. 6. 4. 

ob 18.00 

Irenej iz Srema, škof, mučenec; Peter Veronski, dominikanec, muč.  

- za duhovne poklice (ŽPS) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 7. 4. 

ob 18.00 

Herman Jožef; premonstraten; Aleksander, muč. – prvi petek 

+++ Gbinovi 

S. 8. 4. 

ob 18.00 

Maksim in Timotej, mučenca; Julija Billiart, red., vzg.; prva sobota 

+++ starši Kern - Hribarjevi 

N. 9. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. postna nedelja, cvetna nedelja; Maksim Aleksandrijski, škof 

 - za žive in pokojne farane 

+ Pavla Kern –Hribarjeva mama 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
5 . postna nedelja – tiha nedelja 

 
Odvalili so torej kamen. Jezus pa 

je povzdignil oči kvišku in rekel:  

»Oče, zahvalim te, da si me uslišal.  

Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš,  

toda zaradi okoli stoječega ljudstva 

sem rekel, da bi verovali, da si me 

ti poslal.« In ko je to izrekel, je z 

močnim glasom zaklical: »Lazar, 

pridi ven!« In umrli je prišel ven,  

na nogah in rokah povezan s 

povoji, in njegov obraz je bil ovit s 

prtom. Jezus jim reče: »Razvežite 

ga in pustite, naj hodi.«  
(Jn 11,41–44) 

 

 

 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 4 iz 

Praprotne Police za čiščenje in 

krašenje cerkve. Hvala g. Angelci 

Maček za ureditev cerkve ob 

celodnevnem češčenju.  Za naslednje 

dva tedna so na vrsti: v soboto, 1. 4. 

št. 5 iz Praprotne Police. 

 
Nekaj prisrčnih odlomkov iz 

otroških spisov:  

 Pri nas doma ima vsak svojo sobo. 

Samo ata ne; on mora spati pri 

mami. 

 Ne vem, koliko let imam. To se 

stalno spreminja. 

 Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela 

mama. Mislil sem, da nam bo zdaj 

kuhal ata. 

 Življenjsko zavarovanje je denar, ki 

ga dobi tisti, ki preživi smrtni slučaj. 



PASIJON (Mt 21,1-11 in Mt 26,14–

75;27,1–66) Vse, kar je Jezus Kristus živel 

in učil, se strne v dogajanju njegovega 

pasijona, trpljenja, s smrtjo in vstajenjem; 

torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga 

imenujemo velikonočna (pashalna) 

skrivnost. 

Startno mesto tega velikonočnega izhoda je 

trpljenje, saj je trpljenje posledica greha, 

duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da 

je Bog želel biti najprej s človekom solidaren v trpljenju. Verjetno bi v svoji 

vsemogočnosti lahko izbiral med neštetimi konkretnimi možnostmi načina 

odrešenja. A zgodovinsko, dejansko se je odločil za pot trpljenja. Pri tem ostaja 

nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj prav po poti trpljenja? Vedno 

znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu, da je izbral pot, ki je za 

človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem, razen v grehu, da 

bi se nam laže približal in se tudi v posledicah greha z nami poistovetil ter tako 

premagal greh. Zanimivo je, da latinska beseda passio (trpljenje) nosi v svojem 

korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike angažiranosti, 

celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje osebi iz ljubezni. Zato bi lahko 

sklenili, da je Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do človeka, v 

Jezusu Kristusu pa tudi človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do konca! 

Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo 

izvršiti v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a 

je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti le uporabil te okoliščine, 

da je izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato tudi kristjani v svoji 

grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krive in odgovornosti za trpljenje 

in smrt našega Gospoda.                       Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu 

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE: 

- 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. 

- 24. april sestanek za starše birmancev  

- 4. maj ob 19h – začetek devet dnevnice pred sveto birmo 

- 10. maj ob 18h srečanje s škofom Alojzom Uranom : birmanci, starši in 

botri 

- 14. maj ob 10h – Sveta birma  

 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 

 

 
 
 
 

DOBRI JEZUS, UČI NAS MOLITI 
 
Dobri Jezus, uči nas moliti  

in v vseh preizkušnjah  

po tvojem zgledu  

sprejemati Očetovo voljo!  

Pomagaj vsem,  

ki iščejo rešitev iz svojih 

stisk.  

Ozdravljaj jih po svoji 

milosti.  

 

Pomagaj nam, da se bomo trudili za spoštovanje vsakega 

človeka, zlasti odrinjenega.  

Uči nas hoditi za teboj in pomagati vsem trpečim,  

ne glede na njihov status.  

 

Ponižno te prosimo: pomagaj nam, da v nas ne bo dvoličnosti. 

Stopaj po naših dejanjih tudi v življenja tistih, ki te še ne poznajo. 
 
 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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