NAMENI SV. MAŠ od 17. julija do 6. avgusta 2017

P.
T.

S.
Č.

P.
S.

N.

P.
T.
S.
Č.
P.
S.
N.

17. 7.
drugje
18. 7.
ob 18.00
drugje
19. 7.
drugje
20. 7.
ob 20.00
21. 7
ob 20.00
22. 7.
ob 11.00
ob 20.00
23. 7.
ob 8.00
ob 10.00
24. 7.
ob 7.00
25. 7.
ob 18.00
26. 7.
ob 20.00
27. 7.
ob 20.00
28. 7.
-----29. 7.
ob 20.00
30. 7.
ob 8.00
ob 10.00

Aleš, spokornik; Leon IV., papež, Hedvika Poljska, kraljica
+Vida Ribnikar
Elija iz Koštabone, diakon, mučenec; Arnold, državnik, škof
TRATA: + Angela in Jože Grilc
+ Frančiška Plevel
Arsenij Veliki, puščavnik; Simah, papež
+ Marija Maček
Marjeta Antiohijska, mučenka; Apolinarij, škof, mučenec
TRATA: + Drago Kern (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Lovrenc iz Brindisija, duh., cer. uč.; Danijel (Danilo), prerok
+ Mirko Lipar (obl.)
Marija Magdalena, spokornica, SP žena; Platon, mučenec
- Materi Božji v zahvalo za 80 let življenja - Preddvor
+ Marjeta Rozman (obl.)
16. nedelja med letom; Krištofova nedelja; Brigita Švedska
TRATA - za žive in pokojne farane
+ Marjan in Jana Jenko (obl.)
Krištof, mučenec; Šarbel Makluf, puščavnik; Evfrazija, red.
- Mariji v priprošnjo A.
Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka
TRATA : + Vinko Repnik ml.
Joahim in Ana, starši Device Marije;
TRATA +++ Mrkčovi
Gorazd, Kliment in drugi uč. Cirila in Metoda; Natalija, muč.
+ Jože Ribnikar (obl.)
Viktor (Zmago) I., papež; Samson (Samo), opat, škof
---------------Marta Lazarjeva sestra, Beatrika (Blaženka), mučenka
+ Marija Delovec (obl.)
17. nedelja med letom; Peter Krizolog, škof, cerk. učitelj
TRATA - za žive in pokojne farane
+++ starši Žagar - Velesovo

P. 31. 7.
--------T. 1. 8.
ob 18.00
S. 2. 8.
--------Č. 3. 8.
drugje
P. 4. 8.
ob 20.00
S. 5. 8. ob
20.00
N. 6. 8.
ob 8.00
ob 10.00

Ignacij Lojolski, duh., ust. Jez.; Helena Švedska, vdova,
muč.
Alfonz M. Ligvorij, škof, cerk. uč.; Makabejski bratje, muč.
TRATA : + Marijana Sitar
Evzebij iz Vercellija, škof; Štefan I., papež, muč.; porcijunkula
Lidija, svetopisemska žena; Avguštin Kazotič, škof
- za duhovne poklice
Janez M. Vianney, arški župnik; prvi petek
+ Frančiška Mavec (obl.)
Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt) muč.; prva sobota
+ Marija Selan (obl.)
Jezusova spremenitev na gori; Just in Pastor, mučenca
– za žive in pokojne farane
+ Frančiška Maček – Prekova mama

OZNANILA in obvestila do 6. avgusta 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
16. nedelja med letom

Rekel je: »Nikar, da pobiráje ljuljko
ne porujete z njo morda tudi
pšenice. Pustite, naj oboje
raste do žetve; in ob času žetve
porečem žanjcem: »Poberite najprej
ljuljko in jo povežite v snope,
da se sežge, pšenico pa spravite
v mojo žitnico.«
(Mt 13,29–30)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 2 in
ter skupini št. 3 iz Velesovega za
očiščeno in urejeno ter okrašeno
cerkev za bogoslužje. Prav tako se
zahvaljujem vsem, ki v teh lepih
mesecih darujete svoje lepe rože iz
vaših vrtičkov za cerkev.
Ker so oznanila za 3 tedne, je naslednji
razpored krašenja cerkve:
sobota; 22. 7.: Velesovo skup. št. 4
sobota; 29. 7. : Velesovo skup. št. 5
sobota; 5. 8. : Velesovo skup. št. 6

SEVERNA KOREJA – Severni
Korejec zaupa turistu: »Tukaj nikoli ne
rečemo »hvala Bogu«, ampak vedno
»hvala našemu voditelju«.« – Turist:
»Pa če ta enkrat umre?« – »Potem
bomo rekli »hvala Bogu«!«

ORATORIJ 2017 Zahvala velja še posebej:
Najprej zahvala voditeljicama Vesni Sirc in Anji Jerina, da sta
prevzeli odgovornost nad vodenjem celotnega oratorija in seveda
vsem požrtvovalnim in nadobudnim mladim animatorjem. Hvala
vsem dobrotnikom, ki ste z veseljem odgovorili na našo prošnjo.
Tudi z vašo pomočjo smo se imeli lepo in z veseljem bomo
nadaljevali s temi počitniškimi dejavnostmi v prihodnje. Posebna zahvala torej: Občini
Cerklje, KUD Pod lipo Adergas, Rajko Rozman »ROOF«, Ko-net d.o.o., Marko
Jenko, Ključavničarstvo Zorman d.o.o, Mizarstvo Bolka, Pizzarija Mexicano
Tonač, Domačiji Vodnik, Stasil d.o.o.; Juvan Inštalacije, Stanko Maček,
Avtohiša Jenko, Selan Tilen, Fraport Slovenija d.o.o, Slemčevi in Beglnovi ter
številne mame, ki ste dnevno prinašali toliko sladkih in drugih dobrot. Zahvala
tudi Dragici, Minki, Ireni, Tamari in Elzi za vsakodnevno kuho in ostalo
postrežbo. Bogu smo hvaležni za vse vas.
KRIŠTOFOVA NEDELJA blagoslov avtomobilov bo na parkirišču pred cerkvijo
po 10. sv. maši. Darovi te nedelje so namenjeni za avtomobile našim misijonarjem.

MOLITEV ZA VOZNIKE
Gospod, daj mi trdno roko in budno oko. Daj, da z
svojim prevozom ne vznemirjam miru med mojimi
bližnjimi in ne zasejem bolečine med svojimi brati.
Prosim te, Gospod, tudi za tiste, ki so z menoj:
obvaruj jih smrti, ognja in nesreče. Pouči me, kako
naj koristim svoj avto za potrebe drugih. Daj, da
razumem, da zaradi nespoštovanja predpisov ne
smem žrtvovati življenja, ki je tvoj dar, niti poškodovati ustvarjene lepote. Pouči me,
da z veseljem in ljubeznijo hodim po stezi mojega življenja, tako da ne povzročam zla
ter prispem na kraj večnega odrešenja. Amen. Po: (romar.com)
NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE
- 23. julij Krištofova nedelja; blagoslov avtomobilov in 30 let MIVA Slovenija
na Brezjah; ob 15h molitvena ura, ob 16h sv. maša
- 13. avgust ob 20h –baročni koncert – Festival Radovljica
- 2. september – zaključni izlet birmancev in staršev – obvezna prijava pri
župniku
- 3. september – angelska nedelja: Blagoslov koles in kolesarjev pri 10h sv. maši
- 10. september ob 15h – slovesna procesija s kipom Velesovske Matere Božje –
škof dr. Franc Šuštar
- 16. september – Stična mladih
- 23. september – praznovanje 10 letnice novih orgel v župnijski cerkvi
- 30. september – župnijsko romanje

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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NE IZGUBLJAM POGUMA
O Bog, vsak večer prihajam k tebi polna veselja,
da bi se ti zahvalila za milosti, ki si mi jih bil namenil.
Prosim te za odpuščanje zaradi napak,
ki sem jih storila ta dan, ki sedaj mineva kot sanje.
Jezus, kako srečna bi bila, če bi ti bila vedno zvesta,
toda zvečer sem pogosto žalostna,
kajti čutim, da bi se lahko bolje odzvala na tvojo milost.
Toda ne izgubljam poguma, ker vidim svojo revščino,
ampak prihajam k tebi polna zaupanja,
kajti mislim, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak
bolni.
Zato te ponižno prosim, da me ozdraviš in mi odpustiš.
Jutri pa bom s pomočjo tvoje milosti začela novo življenje,
ko naj bo vsak moj trenutek znamenje moje ljubezni in hvaležnosti.
In ko večer za večerom stopam pred tvoj oltar,
bo nekega dne prišel poslednji večer mojega življenja.
Takrat se bo zame pričel večni dan, ki ne pozna večera,
takrat se bom po vseh bojih svojega srca spočila ob tvojem Božjem srcu.
Amen.
Terezija deteta Jezusa, Youcat – Molitvenik za mlade

