OZNANILA in obvestila do 18. junija 2017

NAMENI SV. MAŠ od 5. maja do 18. junija 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
P. 5. 6.
ob 8.00
ob 20.00
T. 6. 6.
ob 7.00
S. 7. 6.
ob 7.00
Č. 8. 6.
ob 20.00
P. 9. 6.
ob 20.00
S. 10. 6.
ob 10.30
ob 17.30
ob 20.00
N. 11. 6.
ob 8.00
ob 10.00
P. 12. 6.
ob20.00
T. 13. 6.
ob 20.00
S. 14. 6.
ob 7.00
Č. 15. 6.
ob 8.00
ob 20.00
P. 16. 6.
ob 20.00
S. 17. 6.
ob 20.00
N. 18. 6.
ob 8.00

Marija, Mati Cerkve – binkoštni poned.; Igor, knez menih
+ po namenu romarjev - VOGLJE
+ Pavla Kern – Hribarjeva mama
Nobert, škof, red. ust.; Bernard Oglejski, škof
+ Ana Petrič in za zdravje
Robert Newminstrski, opat; Prvi mučenci tržaške Cerkve
- za dušno in telesno zdravje »J«
Medard, škof; Villjem Angleški, škof; Armand, redovnik
+ Marija Maček
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Primož in Felicijan, mučenec; Rihard, škof
- po namenu romarjev - PREDDVOR
4. MARIJIN DAN; Bogumil Poljski - kvatre
+ Mana Plevel
- za blagoslovljen in srečen zakon
+ starši Jenko in brat Anton
Sv. trojica; - Barnaba, apostol
- za žive in pokojne farane
+ Franc in Marija Kozjek
Eskil, mučenec; Adelajda, devica, redovnica
+ Franc in Anica Pipan
Anton Padovanski, redovnik, cerk. učit.; Akvilina, dev., muč.
+ Ivan Selan, Argentina
Valerij in Rufin, mučenca; Metodij I. Carigrajski škof
+ Marija Bobnar
SV. REŠNJE TELO IN KRI; Vid, mučenec;
- za žive in pokojne farane
+ Frančiška (obl.) in Janez Maček
Beno iz Meissana, škof; Marija Terezija Scherer, redovnica
+ Marjeta Rozman
Rajner, samotar; Terezija, hči portugalskega kralja, red.
+ Kristina Čimžar (obl.)
11. nedelja med letom- Gregor Janez Barbarigo, škof
- PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA -za farane

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 3 in 4
iz Adergasa za čiščenje in krašenje cerkve.
Za naslednja 2 tedna so na vrsti: v petek 9.
6. (ker je v soboto ves dan Marijin dan),
skupina št 1 iz Trate, v soboto 17. 6. pa
skupna št. 2 iz Trate.


STROKA – Elektrikarji se v duhu svoje
stroke
pogovarjajo o življenju.
»Najvažnejše je rojstvo. To je prva
faza,« reče prvi. »Otroštvo in mladost
Bog je namreč svet tako ljubil, da sta najlepša druga faza,« pristavi drugi.
je dal svojega edinorojenega Sina, »Brez dela ni mogoče živeti. To je tretja
faza,« pravi tretji. »Iz izkušenj mnogih
da bi se nihče, kdor veruje vanj, bi lahko rekli, da je upokojenost nula,«
ne pogubil, ampak imel večno
pripomni četrti. Peti, ki njihovo
življenje. Kdor vanj veruje, ne bo modrovanje posluša, zaključi: »Da bo to
obsojen; kdor pa ne veruje, je že v razmišljanje v duhu naše stroke
obsodbi, ker ne veruje v ime
popolno, ne pozabimo, da po vseh teh
edinorojenega Sina Božjega.
važnih življenjskih fazah pride zadnja,
prav tako pomembna, in to je
ozemljitev…«
(Jn 3,16.18)

PROCESIJA SV. Rešnjega telesa je po prazniku v nedeljo, 18. junija. K tej
procesiji še posebej vabim vse prvoobhajance, da se pridejo zahvalit Jezusu za
prvo sveto obhajilo, še enkrat oblečejo posebne obleke, prinesejo rožice v
košaricah in jih trosijo pri oltarjih, kjer je blagoslov.

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE:
-

10. junij – Marijin dan – ves dan
11. junij – ob 14. uri pastoralni izlet ŽPS – v
neznano
16. -18. junij – vikend priprave za ORATORIJ
2. julij – župnijski piknik
2. julija. do 7. julija. ORATORIJ 2017
16. julij do 20. julija – ministrantje Ankaran

DRAGI VEROUČENCI
Prejeli ste veroučna spričevala. Še
mali pa boste zaključili tudi
šolsko leto. Spomnil bi vas na
redno nedeljsko sv. mašo ter
osebno molitev tudi v počitnicah.
Prijetne in vesele počitnice vam
želim.
VSI MINISTRANTJE vabljeni na
srečanje v ponedeljek, 12. junija
ob 18h – 20h na vaje. Pripravili
bomo počitniški dežurni red ter
zaigrali, kakšno nogometno
trening tekmo. Vsi lepo vabljeni
na prijetno druženje. Čaka nas
presenečenje!

ČETRTI VSESLOVENSKI MEĐUGORSKI
MARIJIN DAN v Velesovem - sobota, 10. junija
2016
Okvirni program po zgledu Međugorskega programa
8.30 – 9.00 zbiranje
9.00 – 10.15 molitveni program pred sveto mašo
(molitev rožnega venca –litanije Matere Božje, Molitev
k Svetemu Duhu
10.15 – 10.30 odmor
10.30 – 12.00 sveta maša z govorom dr. Primoža Krečiča
Po maši: Vera, 7 Očenašev, 7 Zdrava Marij, 7 Slava Očetu, molitev za
ozdravljenje, na duši in telesu
12.00 – 13.30 odmor za malico in druženje
13.30 –15.00 pesmi s festivala mladih v Medžugorju in pričevanje
15.00 – 15.15 odmor
15.15 – 16.00 Češčenje Sv. Rešnjega telesa in zaključek.
Skozi cel dan je možnost za sveto spoved.
Dragi Marijini častilci, iskreno vabim vsakega izmed vas. Pridruži se nam,
morda za nekaj minut ali nekaj ur. Marija je moja in tvoja Mati, ki naju
varuje in opogumlja prav takrat, ko sva v največji stiski. KRALJICA
MIRU – PROSI ZA NAS.

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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EVHARISTIJA – NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN
Evharistija je navzočnost Jezusa Kristusa med
nami. Je srečanje bratov in sester v imenu
vstalega Jezusa, ki se nam daje v duhovno
hrano. V evharistiji dobivamo novo moč in
novo upanje za vsakdanje življenje.
Evharistija pomeni življenje, pričevanje in
dolžnost. Kristjan naj bi sledil Jezusu in
spolnjeval tisto njegovo naročilo, ki pravi:
»To delajte v moj spomin.« Vse to vsebuje
evharistija, ki jo je Jezus zapustil svojim
bratom in sestram, h kateri nas vedno znova
vabi. Le v moči njegovega telesa in krvi smo lahko uspešni pri uresničevanju njegovega
naročila. Najgloblja skrivnost evharistije je skrivnost Božje ljubezni. Ni evharistije brez
vere in ljubezni; ni evharistije brez dolžnosti in darovanja samega sebe; ni evharistije brez
pomoči tistim, ki živijo pozabljeni v revščini; ni evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in
prizadevanju za socialno pravičnost in mir. Zgodovina odrešenja Božjega ljudstva je že od
samega začetka zgoščeno navzoča v evharistiji, ki nas vse povezuje ne glede na kraj ali
čas. Je močnejša od vseh naših navad in običajev, od vseh pogojenosti in omejenosti; je
močnejša od naših slabosti in dvomov. Je »communio«, skupnost duha, ki se mora po vsaki
sveti maši nadaljevati v družinah, v naših vaseh in mestih, na delovnem mestu …Naj smo
še tako različni, tudi različnih narodov in jezikov, evharistija ostaja duhovna moč, ki nas
vse povezuje v ljubezni in spoštovanju. Te skrivnosti ni lahko razumeti, lahko pa jo
doživimo – ko začutimo, da je Bog res poslal Jezusa Kristusa, se za nas daroval s telesom
in krvjo, da bi odrešil vse ljudi, nas naredil enakopravne, nas opremil s pravicami in z
dolžnostmi do skupnosti. To je zgodovina odrešenja. Vživljati se vanjo pri evharistiji,
nedeljo za nedeljo, je zato enkratno doživetje. Vsaka evharistija daje na novo okušati
neskončno Božjo ljubezen.
Po: Pedro Opeka, Evharistični kongres

