NAMENI SV. MAŠ od od 24. aprila do 7. maja 2017

OZNANILA in obvestila do 7. maja 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA

P. 24. 4.
ob 18.00
T. 25. 4.
ob 18.00
S. 26. 4.
ob 18.00
Č. 27. 4.
drugje
P. 28. 4.
drugje
S. 29. 4.
ob 13.00
ob 18.00
N. 30. 4.
ob 8.00
ob 10.00
P. 1. 5.
ob 16.00
ob19.00
T. 2. 5.
ob 8.00
S. 3. 5.
ob 19.00

Fidelis is Sigmaringena, duh., muč.; Marija Kleopova svetop. žena
+ Nikolaj Puškarič (obl.)
Marko evangelist; Erminij, opat, škof; Anijan, škof
+ Franc in Marija Ropret - Velesovo 35
Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Permski, menih, škof
+ starši Turk
Cita, dekla, devica; Nikolaj Roland, duhovnik – Dan upora
---------------------Peter Chanel, duhovnik, mučenec; Vital mučenec
----------------------Katarina Sienska, dev., cerk. učit., soz. Evrope; Robert Flamski,opat
- za srečen in blagoslovljen zakon
+ Miranda Mertelj
3. vel. nedelja; Pij V., papež; začetek tedna molitve za duh. poklice
- za žive in pokojne farane
+ Angela Sirec
Jožef –delavec – praznik dela; Iztok, škof; začetek šmarnic
- za srečen in blagoslovljen zakon
+ Marija Ropret - Muhovčeva
Anastazij, škof; cerkveni učitelj; škof; Boris Mihael, kralj
+ Milan Kern
Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij Kijevski menih
+ Jože Zavrl

Č. 4. 5.
ob 19.00
P. 5. 5.
ob 18.00
S. 6. 5.
ob 18.00
N. 7. 5.
ob 8.00
ob 10.00

Florijan (Cvetko), muč.; začetek birmanske devet dnevnice

+ V čast Sv. Florijanu - za vse gasilce
Gotard, menih, škof; Angel, redovnik, mučenec; prvi petek

+ Danica Koritnik

3. velikonočna nedelja

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini št. 6 iz
Praprotne Police za čiščenje in
krašenje cerkve. Hvala tudi g.
Angelci Maček za krašenje cerkve ob
prazniku velike noči. Sedaj bomo do
pozne jeseni čistili in krasili vsak
vikend. Tako je v soboto, 29. 4. na
vrsti skupina št. 7., 6. maja pa skupna
št. 8 iz Praprotne police.


Jezus mu reče: »Jaz sem pot
in resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste poznali tudi mojega Očeta.
Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14,6–7)

PRAH – Ravnatelj čistilki: »Kako to
čistite; na globusu je za prst
prahu.« – »Nič čudnega, če s
prstom tipate prav po Sahari.«
HITROST – Mojster se jezi na
novega delavca: »Delate počasi,
premikate se počasi – ali je sploh,
kaj, kar vam gre hitro?« – »Ja, hitro
se utrudim!«

ZAHVALA:
Prav lepo se zahvaljujem vsem, ki ste postavili kolisje za Božji grob in ga tudi
okrasili. Hvala vsem pevcem in organistom ter pevovodjem, ki ste se potrudili
in naredili vse, da je bilo pri bogoslužju lepo in prijetno. Hvala fantom in
možem, ki so nosili bandera, nebo leterne… Hvala ministrantom, ki so pridno
prihajali ob praznikih k obredom in sv. mašam. Naj vas vstali Gospod vedno
znova razveseljuje in napolnjuje s svojo prisotnostjo v vsem vašem življenju .

Dominik Savio, dijak, zavetnik ministr.; devet dnevnica; prva sobota

TA TEDEN JE VORUK za vse skupine po ustaljenem urniku.

+ Marija Bobnar
4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja
- za žive in pokojne farane
+ Mariji v Zahvalo za 90 let – Katarina Prosen

V času moje odsotnosti se v nujnem primeru obrnete na g župnika v
Šenčurju. Urban Kokalj; tel. št.: 051 689 683
OD 1. MAJA do konca maja so vse maše ob 19 uri. Od 1. junija naprej
bodo večerne sv. maše ob 20. uri.

ŠMARNICE VSE DNI V MAJU OB 19. URI. NEKAJ DNI JIH BOMO
SPLETLI Z DEVETDNEVNICO IN MOLITVIJO ZA NAŠE BIRMANCE.
Spet kliče nas venčani maj ... k Mariji in prijateljem,
ki se bomo skupaj zbirali pri šmarnicah. Vzemi si
čas in vsak dan v mesecu maju posveti nekaj minut
prijetni družbi, zgodbi, petju, molitvi … in morda
tudi igri. Tako boš tudi lažje premagoval-a
obveznosti v šoli, ki s temi zadnjimi tedni šolskega
leta prihajajo pred tebe.
Če ti kak dan ne uspe obiskati Marije in prijateljev,
si vsaj ob večerni molitvi vzemi čas in ji posveti
kakšno zahvalo ter se ji posebej priporoči. Pri
Šmarnicah bomo spremljali čudež na Skalnici – to
je na Sveti Gori pri Gorici in vidkinjo pastirico Urško. Dragi otroci, dragi starši vsi
lepo vabljeni. Pri Mariji znova izprosimo novih milosti za se in vse ki jih imamo
radi. V nedeljo, ko ni birme ali prvega obhajila bomo imeli šmarnice tudi pri
kapelici na poti na Štefano goro ob 14. uri.


OB SMRTI so darovali za svete maše namesto cvetja in vencev: za + Darjo
Božičkovič so darovali tete in strici za 3 sv. maše. Za + Elizabeto Zupan so
darovali: sosedje za 6 sv. maš, Staretovi – Praprotna Polica 30 za 1, Steletovi
iz Lahovč za 1, hči Marinka za 1, Angelca in Mici Martinjak za 1, sestrična
Manca za 1, družina Kos in Avbelj za 2, družina Kremžar in sorodniki za 3,
družina Jerovšek in sorodniki za 3. Vsem darovalcem boglonaj, rajnim naj
Gospod podari veselje v večni Veliki noči.
NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE:
-

25. april ob 20. uri sestanek za starše prvoobhajancev
4. maj ob 19. uri – začetek devet dnevnice pred sveto birmo
6. maj – pomladanska čistilna akcija cerkve – starši birmancev in
prvoobhajancev
10. maj ob 18h srečanje s škofom Alojzom Uranom : birmanci, starši in
botri
14. maj ob 10. uri – sveta birma
21. maj ob 10. uri – prvo sveto obhajilo
26. maj ob 24. uri – peš romanje na Brezje
10. junij – Marijin dan – ves dan
11. junij – ob 14. uri pastoralni izlet ŽPS – v neznano



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

Grafika: Sabina Zorman
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MAJ, MARIJIN MESEC
Da vrt lahko dobro zaklenemo,
potrebujemo dober ključ, ki dobro zaklepa
in ponovno odpre. Ta ključ naših sedaj
končanih šmarnic je trojni:
1. Zalivajte, negujte duhovne rože
kreposti, ki ste jih v teh majskih dneh
zasadili na vrtovih vaših pobožnih src:
ponižnost, čistost, trden namen in vdanost
v Božjo voljo. Le tisti časti Marijo, ki
posnema njene kreposti. Samo tisti je
Marijin otrok, ki hodi po njenih potih.
2. Prav pogosto pozdravite svojo mater
Marijo z eno zdravamarijo ob pogledu
njene slike, ob zvoku zvona. Marija bo vaša zaščitnica, vaša rešiteljica. Kje
je kak dober otrok, ki ljubkega imena svoje matere ne bi stokrat dnevno
ponovil, in kje mati, ki tega pozdrava ne bi rada slišala!
3. Ko bo zopet prišel maj in nas bo Gospod še ohranil pri življenju,
spomnimo se spet Marije, naše Kraljice maja. Obnovimo to pobožnost,
dokler je ne bomo nekoč obhajali z Marijo v večno cvetočih vrtovih svetega
Jeruzalema.
Anton Martin Slomšek, Mati čiste ljubezni

