NAMENI SV. MAŠ od 28. avgusta do 10. september 2017

P. 28. 8.
ob 7.00
T. 29. 8.
ob 20.00
S. 30. 8.
ob 7.00
Č. 31. 8.
ob 20.00
P. 1. 9.

S.
N.

P.
T.
S.
Č.

ob 20.00
2. 9.
Izola
3. 9.
ob 8.00
ob 10.00
4. 9.
ob 18.00
5. 9.
ob 18.00
6. 9.
ob 7.00
7. 9.
ob 18.00

P. 8. 9.
ob 8.00
ob 18.00
S. 9. 9.
ob 15.30
ob 18.00

Avguštin, škof, cerk. učit.; Pelagij Istrski, muč.; Hermes, muč.
+ Mariji v Zahvalo »A«
Mučeništvo Janeza Krstnika; Bronislava, red.; Sabina, muč.
TRATA: +++ starši Bobnar, Velesovo 64
Feliks (Srečko) muč.; Alfred Ildefonz Schuster, škof
+ Angela Sirec
Rajmund Nonat, red., kard.l; Nikodem, Jezusov uč.; Pavlin, škof
+ Zvonka Zupan (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati božja – obl. kronanja;
prvi petek
+ Viktor Plevel (obl.)
Marjeta, devica mučenka; Antonin mučenec; prva sobota
- za uspešno šolsko leto »A.J«
22. nedelja med letom, angelska nedelja; Gregor Veliki
- za žive in pokojne farane
+ Frančiška (obl.) in Franc Jagodic
Rozalija Sicilska, devica.; spokornica; Mojzes , prerok
+ Marija Ahčin
Mati Terezija redovnica, red. ustan.; Viktorin Asiški, muč.
+ Janez Sirc (obl.) in Angela Sirc
Zaharija, prerok; Favst, mučenec, Bertrand, opat
+ Frančiška Plevel – Kuharjeva mama
Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica, mučenka
+ Ana Lebar
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Marijino rojstvo – mali šmaren, Serafina, vdova, redovnica
+ Pavla, Milan in Domen Kern
+ Valentin Remic (obl.)
Peter Klaver, jezuit, misijonar; Friderik Ozanam, laik
- za srečen in blagoslovljen zakon
+++ Olipovi

N. 10. 7.
ob 8.00
ob 1000
ob
15.00

23. nedelja med letom; Nikolaj Tolentinski, spokornik
- za žive in pokojne farane
+ M. B. v zahvalo in +++ Pelko in Danilovič
+ Marija Maček
+ Vida Ribnikar
SLOVESNA PROCESIJA Z MILOSTNIM Marijinim KIPOM

OZNANILA in obvestila do 10. septembra 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
22. nedelja med letom

On pa se je obrnil in Petru rekel:
»Pojdi od mene, satan! V spotiko si
mi, ker ne misliš na to, kar je Božje,
marveč na to, kar je človeško.« Takrat
je Jezus rekel svojim učencem: »Če
hoče kdo priti za menoj, naj se sam
sebi odpove in vzame svoj križ ter
hodi za menoj! Zakaj, kdor hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa
svoje življenje zavoljo mene izgubi,
ga bo našel.
(Mt 16,23–25)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 7
in 8 in 9+10 iz Velesovega za
čiščenje in krašenje cerkve. Zahvala
velja še posebej mežnarjem na Trati,
Grilčevim – (Pristavovi) ki so vse
poletje uredili in okrasili cerkev na
Trati za sveto bogoslužje. Za
naslednja 2 tedna so na vrsti: v
petek 1. 9. (ker gremo v soboto na
izlet) Velesovo št. 11 in v soboto 9.
9. Velesovo št. 12.


DOLGČAS V ŠOLI – Učiteljica
prosi Tomaža, naj zbudi svojega
sošolca v klopi. Tomaž pa odgovori:
»Učiteljica, prebudite ga kar vi, saj
ste ga uspavali vi, ne pa jaz.«

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV BO NA ANGELSKO NEDELJO, 3.
septembra po sv. maši, ki je ob 10h. Vabim vas, da tokrat k sveti maši pridete s kolesi,
novimi ali starimi. Za blagoslov in varno ter srečno vožnjo bomo prosili angele varuhe
in Sv. Krištofa.
PRVA SEJA ŽPS V LETOŠNJEM LETU bo v ponedeljek, 4. septembra ob 20h.
Vsi člani in članice lepo povabljeni. Pred nami je novo pastoralno leto.
PIKNIK in izlet prvoobhajancev in birmancev v Izolo je v soboto, 2. septembra.
Odhod z Adergasa je ob 8.00.

Marijino rojstvo (mali šmaren) je za ves svet „upanje in jutranja zarja
odrešenja.“ To še ni polni dan, to je šele naznanilo Sonca ki ga bo rodila Marija. Jezus
Kristus začenja svitati v svoji Materi. Naša narava bo prenovljena, osvobojena greha
in zla. Marijino rojstvo je uvod v Jezusovo rojstvo, ker se z Marijinim rojstvom
začenja uveljavljati Božji načrt za učlovečenje božjega Sina. (povzeto po:
http://www.kapitelj.com)

PROCESIJA Z MILOSTNIM MARIJINIM KIPOM - 10. 9. ob 15h.
Procesijo in sveto mašo bo vodil Ljubljanski pomožni škof msgr. dr.
Franc Šuštar. V naši župniji in bližnji okolici imamo zelo veliko različnih
prireditev in dogodkov. Na verskem področju jih ne množimo. Imamo pa eno
zelo staro tradicionalno pobožnost s procesijo, ko fantje nesejo milostni kip do
Trate in nazaj. To je vedno na prvo nedeljo po malem šmarnu in prav je, da
ohranjamo tradicijo še naprej. Za našo župnijo je to največji praznik. Dragi farani,
pridite na praznovanje tudi vi.
ŽUPNIJSKO ROMANJE bo 30. 9. Romali bomo v Idrijo, (Novejša cerkev,
ogled rudnika, čipk ter starih avtomobilov v Bistri. Cena prevoza, kosila in
vstopnin je 37 EUR. Lahko se že prijavite od ponedeljka naprej z vpisnino 15
EUR.

Grafika: Sabina Zorman
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leto XXIX

št. 15

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

PREDLAGANI URNIK VEROUKA 2017/18
Ura

PON.

TOR.

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO

14.10 – 14.55

4. r.

6. r.

15.00 – 15.45

7.r.

5. r.

Verouk bomo začeli v ponedeljek, 11.
septembra!

16.00 – 16.45

2 in 3. r. / 8. r.
Jezusove
urice

17.00 – 17.45

1.r

9. r.

Vpis v prvi razred in Jezusove urice (ostali
so že vpisani) bo v ponedeljek in torek,
4. in 5. 9. od 16h do 18h.
Prosim, da prilagodite temu urniku
ostale obšolske dejavnosti!



Ob smrti JANEZA RIBNIKAR so darovali za svete maše: domači za 10, soseda
Simona za 2, Grerkmanovi iz Pšate za 4, Gasilci PGD Velesovo za 1; birmanec
Janez za 2, Jože Maček za 1, Tomaž in Nataša z družino za 1, vnuk Anže za 1,
družina Martinjak za 4, Lebar Dominik za 1, Franc Ahačič in sestre za 1, Blejčeva
Minka za 1, sosedje za 9, Hribarjevi za 1, spodnji Tramučni za 1, Blejčevi za 1,
Franci in Milena Kozelj za 2, družina Tomažič – Visoko za 1, Anica Blažun za 1,
Marcela za 1, Kimovčevi iz Avstrije za 5, Markuševi za 1,

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

»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel naš blaženi Anton Martin Slomšek. In
ko začenjamo novo šolsko in veroučno leto, je prav, da povabimo Jezusa, da v
skupni družbi prehodimo pot, ki je pred nami. V veselju, igri ter novih znanjih,
ki jih prinaša novo leto, preživimo skupaj nepozabne trenutke. Če nam bo kdaj
težko, nam bo on zagotovo stal ob strani, kadar pa nam bo šlo dobro, se mu ne
pozabimo zahvaliti, da nam naklanja takšne sposobnosti. Ob vseh šolskih in
obšolski dejavnosti pa ne pozabi, da te je Jezus, skupaj s tvojimi prijatelji čaka
tudi ob oltarni mizi. Nedelja je še posebej primeren dan, da se veseliš skupaj z
vsemi vernimi.
Vsem, tako učencem kot staršem, učiteljem in katehetom, obilje blagoslova v
novem šolskem in veroučnem letu.

