NAMENI SV. MAŠ od 11. septembra do 24. septembra 2017
P. 11. 9.
ob 18.00
T. 12. 9.
ob 18.00
S. 13. 9.
ob 7.00
Č. 14. 9.
ob 18.00
P. 15. 9.
ob 20.00
S. 16. 9.
ob 16.30
ob 18.00
N. 17. 9.
ob 8.00
ob 10.00
P. 18. 9.
ob 18.00
T. 19. 9.
ob 18.00
S. 20. 9.
ob 7.00
Č. 21. 9.
ob 18.00
P. 22. 9.
ob 18.00
S. 23. 9.
ob 14.00
ob 18.00
ob 19.00
N 24. 9.
ob 8.00
ob 1000

Prot in Hijacint, muč.; Bernard in Bonaventura, redovnika
+ Janez Ribnikar, 30.dan
Marijino ime, Tacijan, mučenec; Gvido, cerkovnik
+ Janez Zupin
Janez Zlatousti, škof, cer. učitelj; Notburga, devica, dekla
+ V čast M. B. za uspešno operacijo in priprošnjo; Z. I.
Povišanje sv. Križa; Janez Gabrijel Dufresse, mučenec
+ Anton Ribnikar (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Žalostna Mati božja; Valerijan, mučenec
+ Frančiška Sevčnikar (obl.)
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, muč.; Ljudmila (Milka) muč.
- za blagoslovljen in srečen zakon
+ Elizabeta Zupan
24. nedelja med letom, nedelja sveniških kandidatov
+ za žive in pokojne farane
+ Marko Vučan (obl.)
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik; Riharda cesarica
+ Janez Blažun, 7. dan
Januarij, škof, mučenec; Teodor Angleški, škof;
+ Cirila Kern (obl.)
Andrej Kim Tea-gon, duh. in drugi korejski muč.; Favsta, muč.
- v čast Sv. Duhu za blagoslov v šolskem letu; J.
Matej (Matevž), evangelist, apostol; Jona prerok
+ Ana Bidar (obl.) in +++ Boštjanovi
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Mavricij, muč. Pavel in Avguštin, korej. katehista, muč.
+ Pavel in Drago Kern in Jože Jamnik ter starši Volčjak
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik; Lin, papež,
- za blagoslovljen in srečen zakon
+ Franc Grilc (obl.) – Pristavovi
10. OBLETNICA NOVIH ORGEL - KONCERT
23. nedelja med letom; Slomškova ned. – ekumenski dan
- za žive in pokojne farane
+ Franc in Ana Grilc (obl.)

OZNANILA in obvestila do 24. septembra 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
24. nedelja med letom

Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in
mu rekel: »Gospod, če greši zoper
mene moj brat, kolikokrat
naj mu odpustim? Do sedemkrat?«
Jezus mu pravi: »Ne rečem ti:
do sedemkrat, ampak do
sedemdesetkrat sedemkrat.
(Mt 18,21–22)

URNIK VEROUKA 2017/18
Ura

PON.

TOR.

14.10 – 14.55

4. r.

6. r.

15.00 – 15.45

7.r.

5. r.

16.00 – 16.45

2 in 3. r. /
Jezusove
urice

8. r.

17.00 – 17.45

1.r

9. r.

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 11
in 12 iz Velesovega, ki so skupaj z
gospo Angelco Maček lepo uredile in
okrasila cerkev za praznovanje.. Za
naslednja 2 tedna so na vrsti:
soboto, 16. 9. je že na vrsti
Praprotna Polica, skupina št. 1. in
v petek, 22. 9. je na vrsti Praprotna
Polica skupina št. 2. Hvala vsem za
skrb in sodelovanje pri procesiji.


STIČNA MLADIH 2017
Vse mlade – tudi lanske birmancelepo vabim na srečanje v Stično, v
soboto, 16. 9. Prijave sprejema
Vesna Sirc in župnik
Verouk bomo začeli v ponedeljek, 11.
septembra!
CENIK veroučnih učbenikov in
delovnih zvezkov ter ogrevanja:
Vsak učenec = 10.00 € za ogrevanje
1.r - učbenik = 10 € + 2 € za zvezek
duhovnega življenja (DŽ)
3.r. enako kot 1r
4.r. Knjiga = 8 € + 5 € delovni zvezek +
10 € ogrevanje = 23 €

Od 5. do 8. razreda je vse enako. 9. r. ima
samo prispevek za ogrevanje. Še enkrat vsem veroučnem želim, da bi z veseljem
prihajali k verouku, sodelovali pri njem in spoštovali svoje katehete in katehistinje.
Le tako nam bo uspelo narediti nov korak na poti k Bogu. Prosim, da prilagodite
temu urniku ostale obšolske dejavnosti!

VEROUK BOMO ZAČELI V PONEDELJEK, 11. 9. Vsi otroci, ki so stari že 5
let se nam lahko pridružijo v Jezusovih uricah.. Tudi starši, ki imate otroke za vpis v
prvi razred in ste pri svetem krstu obljubili, da boste otroke vzgajali v krščanski veri.
Vabim vas, da se še v naslednjem tednu oglasite v župnijski pisarni. Vsem ostalim,
ki lepo redno prihajate k verouku in sodelujete pri bogoslužju pa voščim prijetno,
uspešno in enkratno veroučno in šolsko leto.
SREČANJE MINISTRANTOV: v četrtek, 14. 9. ob 16.30h kličem vse
ministrante na sestanek, da organiziramo ekipe za nogomet in kviz za srečanje
ministrantov naše dekanije, ki bo v soboto, 23. septembra ob 9h v Šenčurju. Sestavili
bomo ekipe mlajše do vključno 6. razreda in starejše od 7. do 9. razreda. Res lepo
povabljeni vsi, da se zares vse natančno dogovorimo in ponovimo, kar je potrebno
za ministrantski kviz.
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 €. Kdor želi oditi z nami na Idrijsko, naj se zagotovo do nedelje, 17. septembra
prijavi s prijavnino vsaj 15 €. Po tem datumu bomo prijave zaključili.

10. OBLETNICA NOVIH ORGEL V NAŠI ŽUPNIJSKI CERVI
bo v soboto, 23. 9 ob 19. uri. Skupaj z
g. Daliborjem Miklavčičem pripravljamo
prijeten kulturni in prazničen program.
Na tem praznovanju bodo sodelovali vsi
takratni snovalci novih orgel. Tudi g. Peter
Miroslavič, g. župan Franc Čebulj,
orgljar g. Tomaž Močnik in seveda priznani
organisti tudi iz tujine. Lepo povabljeni
prav vsi.

SVETE MAŠE KI SO BILE ODDANE DRUGAM: za + Pavlo Kern –
Hribarjevo mamo 8 sv. maš; za + Angelo Sirec 7 sv. maš ; za + Milana Kern 1
sv. maša ; za + Elizabeto Zupan 2 sv. maši in za + Frančiško Plevel - Kuharjevo
mamo 2 sv. maši.
OB SMRTI Janeza Blažun so darovali za sv. maše: domači za 2, Marjan Mohorič
za 1, Kozeljevi za 3, Guzejevi za 2, Teklevi za 1, Novakovi za 1, Kodranovi za 1,
Knapčevi za 1. Za + Karla Ahčin je Martin Ahčin daroval za 1 sv. mašo. Bog
povrni za vse vaše darove rajnim pa podari večni mir in pokoj v božjem naročju.

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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leto XXIX

št. 16

MOLITEV ZA VERO
Gospod, verujem, hočem verovati vate.
Gospod, daj, da bo moja vera popolna,
brez pridržkov ,da bo prešinjala vse
moje mišljenje, moj način presojanja
Božjih in človeških stvari. Gospod, daj,
da bo moja vera svobodna, da bo imela
moj osebni pristanek in bo sprejemala
odpovedi in dolžnosti, ki jih prinaša s
seboj, ter bo izražala mojo celotno
osebno odločitev.
Gospod, daj, da bo moja vera zanesljiva,
zanesljiva po skladnosti zunanjih
dokazov in po notranjem pričevanju
Svetega Duha; zanesljiva po svoji
pomirjevalni luči, po svojih umirjenih
sklepih, po svoji spokojni prilagoditvi.
Gospod, daj, da bo moja vera trdna, da se ne bo ustrašila nasprotujočih si
vprašanj, katerih je polno naše luči željno življenje; daj, da se ne bo ustrašila
nasprotovanja ljudi, ki o njej razpravljajo, jo napadajo, zametujejo, zanikajo,
temveč se bo utrdila po notranji moči tvoje resnice.
Amen.

