NAMENI SV. MAŠ od 23. oktobra do 5. november 2017
P. 23. 10.
ob 18.00
T. 24. 10.
ob 18.00
S. 25. 10.
ob 7.00
Č. 26. 10.
ob 18.00
P. 27. 10.
ob 18.00
S. 28. 10.
ob 18.00
N. 29. 10.
ob 8.00
ob 10.00
P. 30. 10.
ob 7.00

Janez Kapistran, duhovnik; Ignacij Carigrajski, patriarh,
+ Matevž Dornik, 7. dan
Anton Marija Claret, škof, red. ust.; Alojzij Guanella, duh.
+ Pavla Žagar (obl.)
Krizant in Darja (Darinka), mučenka; Tadej (Dejan), škof
+ Ana in Marjeta Kne
Demetrij Solunski, muč.; Lucijan in Marcijan, muč.; Rustik škof
+ Jože Kalan (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM
Sabina Avilska, muč.; Evarist, papež; Frumencij, škof
+ Frančiška Plevel – Kuharjeva mama
Simon in Juda Tadej, apostola; Frančišek Serrano, muč.
+ Frančiška in Urban Brejc (obl.)
30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja;
- za žive in pokojne farane
+ Janez Zupin (obl.)
Marcel, muč., Aleksij Zaryckyj, duhovnik in muč.
+ Vida Ribnikar

Volberk, škof; Alfonz Rodriges red. mistik – dan reformacije
+ Franci Turk R. P. – duhovnik
VSI SVETI, Vigor, škof – dan spomina na mrtve
- za žive in pokojne farane
+ Marija in Jakob Sajovic (obl.)
TRATA: po namenu molitev za očenaše – za vse rajne
ADERGAS IN TRATA – molitve rožnih vencev
Spomin vseh vernih rajnih; Malahija, škof
- po namenu sv. Očeta – za rajne
+ Janez Blažun
TRATA : po namenu »očenašev« - za rajne
Viktor Ptujski, škof, muč., Just, muč.; - prvi petek
+ Ivan Martinjak (obl.)
Karel Boromejski, škof; Emerik Ogrski kralj – prva sobota
+ Angela Ribnikar (obl.)
PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK
vrnitev na sončni čas - uro premaknemo za eno uro nazaj

T. 31. 10.
ob 8.00
S. 1. 11.
ob 8.00
ob 10.00
ob 14.00
ob 18.00
Č. 2. 11.
ob 8.00
ob 9.00
ob 18.00
P. 3. 11.
ob 18.00
S. 4. 11.
ob 18.00

31. ned. med letom – ZAHVALNA NEDELJA; Zaharija in

N. 5. 11.

Elizabeta starši Janeza Krstnika
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 1000 + Franci in Angela Ropret (obl.)

OZNANILA in obvestila do 5. novembra 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
29. nedelja med letom

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Vi pa se ne dajajte
klicati z imenom
»učenik«, zakaj
eden je vaš Učenik,
vi vsi ste pa bratje.
Tudi ne kličite
nikogar na zemlji
zakaj eden je vaš
Oče, nebeški.

Lepo se zahvaljujem skupinama iz
Praprotne Police št. 5 in 6. Za
naslednja 2 tedna so na vrsti:
sobota, 28. 10. je na vrsti Praprotna
Polica, skupina št. 7 in v soboto, 4.
11. je na vrsti Praprotna Polica
skupina št. 8. Hvala vsem, ki z
veseljem poskrbite, da imamo cerkev
urejeno in okrašeno za bogoslužje.


Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj
eden je vaš vodnik, Kristus. Kdor je
največji med vami, bodi vaš strežnik.
Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in
kdor se bo poniževal, bo povišan.

PAPAGAJ – Starejši gospod
vpraša soseda: »Včeraj mi je ušel
papagaj. Ali ste ga mogoče kje
videli?« – »Ne, nisem ga videl, je
pa čudno, da od včeraj naš maček
govori!«

»oče«,

(Mt 23,8–12)

DAROVI ZA MOLITVE IN SVETE MAŠE ZA RAJNE; Dnevi, ki so pred
nami nas bodo znova spodbudili, da bomo stopili na pokopališče s posebnim
namenom. Uredili bomo grobove ter se v molitvi spomnili vseh, ki so nas že
zapustili. V veri upamo in verujemo, da so za svojo vero prejeli večno plačilo pri
Bogu. Najlepši dar za naše rajne je molitev in sveta maša. In sicer tako, da
darujemo za sveto mašo in da se, če je le mogoče svete maše tudi udeležimo. Pri
nas imamo lepo takšno navado prav posebej ob prazniku Vseh svetih. Darove za
svete maši in molitve za rajne lahko prinesete tudi vsak dan pred in po sveti maši
v zakristijo. Hvala Vam za vse vaše darove za rajne.
PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bomo imeli v nedeljo, 29.oktobra od
14h do 16h. Darujmo tudi ta trenutek naše iskrenosti do Usmiljenega očeta za
naše rajne. Spovedoval bo spovednik od drugod! Lepo povabljeni.

Misel na smrt nas spominja, da je naše življenje
minljivo. Takšni, kot smo, ne bomo večno živeli.
Umrli bomo. Verujemo pa v večno življenje, v
življenje po smrti. Življenje po smrti ni preprosto
nadaljevanje tega življenja. To je življenje, v
katerem bodo uresničena vsa naša hrepenenja, eno
samo življenje trenutka. Večno življenje se ne meri
po zemeljskih merilih, to je življenje čiste
sedanjosti. Dnevi spomina na rajne so še posebej čustveni za tiste, ki so pred kratkih
izgubili svoje bližnje . Družina je prostor, v katerem je opora v takih trenutkih lahko
najtrdnejša. Naj bo to izziv vsaki družini: da v teh dneh ne le prižge svečko na grobu,
ampak da poudarek molitvi in dobrim delom.

DAROVANJE NA ZAHVALNO NEDELJO je namenjeno vzdrževanju
duhovnika. Zahvaljujem se vam tudi za vso pomoč in bero, ki jo prinesete v
župnišče. Zelo sem vam hvaležen in se vas vseh spominjam pri molitvi in svetih
mašah. Bog vam povrni za vse vaše darove.

Grafika: Sabina Zorman

23. 10. 2017

leto XXIX

št. 19

ZAHVALNA NEDELJA

20 LETNICA MARIJINEGA VRTCA V CERKLJAH bo nedeljo, 29. 10. ob
10h praznovanje s sveto mašo, ki jo bo vodil nadškof msgr. Stane Zore.

OBLETNICE POROK NA SOBOTO
PRED ZAHVALNO NEDELJO, 4. 11. ob
18. uri
Vsi pari, ki v letošnjem letu praznujete 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in 50 let ter več, ste
ta teden že prejeli vabilo na praznovanje. Kdor živi v naši župniji in se ni
poročil v naši cerkvi, pa tudi praznuje eno izmed naštetih obletnic, naj se čim
prej oglasi, pokliče župnika in vaju bomo uvrstili v praznovanje. Program je
naslednji: najprej dobimo v samostanskem hodniku (vsaj 15 minut prej), se
opremimo s šopki ter uredimo slovesno procesijo v župnijsko cerkev, kjer ste
nekoč pred oltarjem izrekli svojo večno obljubo ljubezni in zvestobe.

OB SMRI + Matevža Dornik so darovali za sv. maše: Kavranovi in Dornikovi za
6 sv. maš, brat Viktor z družino za 2, brat Lojze z družino za 2, Mari Lah z družino
za 1, Vida Tičar za 1. Hvala za vaše darove, pokojnemu pa večni mir in pokoj.

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

Gospod, hvala ti za rodovitno zemljo … Hvala za travnike, polja in
njive, za svetlobo in temo, za tvoj dotik v rosi in tvoj smehljaj v cvetu
… Hvala za vsak najmanjši dar, saj so le–ti najlepši.
Hval ti, Gospod,ker ti nikoli ne jemlješ, ampak vedno daješ v obilju.
Amen.
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A

