NAMENI SV. MAŠ od 27. novembra do 10. decembra 2017
P. 27. 11
ob 18.00
T. 28. 11.
ob 18.00
S. 29. 11.
ob 7.00
Č. 30. 11.
ob 18.00
P. 1. 12.
ob 18.00
S. 2. 12.
ob 18.00
N. 3. 12.
ob 8.00
ob 10.00
P. 4. 12.
ob 18.00
T. 5. 12.
ob 18.00
S. 6. 12.
ob 18.00
Č. 7. 12.
ob 18.00
P. 8. 12.
ob 8.00
ob 18.00
S. 9. 12.
ob 18.00
N. 10. 12.
ob 8.00
ob 10.00

Modest in Virgil, škofa; apostola Karantanije; Bronislav, muč.
+ Angela Sirec
Katarina Laboure, red., vidkinja; Jakob iz Marke, franč.pridig.
+ Anton Jagodic, obl. - Velesovo
Filomen, muč.; Radbod (Radogost), škof; Saturnin, mučenec
+ Jože obl. in Frančiška Maček
Andrej, apostol; Friderik eremit; Janez iz Vercellija, redovnik
+ Andrej Maček, obl.
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Edmund Campion, muč.; Karel de Foucauld, red.- prvi petek
+ Miha in Marija Brce
Bibijana (Vivijana), muč.;Kromacij, škof – prva sobota
+ Janez Šerjak, obl. in +++ Škandrovi
1. adventna nedelja, nedelja Karitas; Frančišek Ksaver duh.
- za žive in pokojne farane
+ Domen Kern
Janez Damaščan, duh.; cer. uč.; Barbara, muč.; Adolf Kolping, red.

- za blagoslov v družini A. J.
Saba (Sava), opat, puščavnik; Filip Rinald, duhovnik
+ Vodnikova mama
Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij Tržaški, mučenec
+ starši Zupanc in sestra Ančka – Cerkljanska Dobrava
Ambrozij (Ambrož), škof. cerk. uči.; Boecij, apostol Škotske
+ Janez in Marija Zupin
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Brezmadežno spočetje Device Mariji; Elfrida, dev. muč.
- Velesovski MB v zahvalo za zdravje in priprošnjo
+ Marija Jenko
Peter Fourier, red. ust.; Valerija muč.; Leokadija dev. muč.
Marija Zupan, obl.
2. adventna nedelja; Loretska Mati božja; Gregor III. papež
- za žive in pokojne farane
+ Milan Kern

OZNANILA in obvestila do 10. decembra 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
1. adventna nedelja

Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj
pride hišni gospodar, ali zvečer ali
opolnoči ali ob petelinjem petju
ali zjutraj – da vas ob nenadnem
prihodu ne najde spečih. Kar pa vam
pravim, pravim vsem: Čujte!«
(Mr 13,35–37)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupini iz
Adergasa št. 3 za čiščenje in
krašenje. V soboto pred prvo
adventno nedeljo je na vrsti
Adergas št. 4. in potem bomo
nadaljevali čez štirinajst dni s
Trato. Hvala vsem, ki z veseljem
poskrbite, da imamo cerkev urejeno
in okrašeno za bogoslužje.

V PRISTNAIŠČU – V pristanišču
vpraša domačin nekega lastnika
jadrnice: »Zakaj imajo vse jadrnice
ženska imena?« – »Zato, ker imajo vse
drago opremo in jih je težko krmariti.«

VEROUK: v tem tednu se nadaljuje verouk po ustaljenem urniku za vse skupine.
SESTANEK ZA STARŠE: ponedeljek, 27. 11. ob 19. uri starši Jezusovih uric
in 1. r.; v torek, 28. 11. ob 19. uri 2. in 3. razred. Lepo prosim, da se vsaj eden
od staršev tega sestanka zagotovo udeleži. Pred nami so čudoviti adventni dnevi
pričakovanja na božič in Gospodovega rojstva. Da bomo skupaj te dneve
preživeli, v lepem krščanskem vzdušju, bo tudi ta sestanek pripomogel k lepemu
družinskemu praznovanju.
ADVENTNA DELAVNICA bo v soboto, 2. 12. ob 9. uri. V prostorih našega
velikega samostana bomo pripravili adventno delavnico
izdelovanja adventnih venčkov pod vodstvom Angelce
Maček. S seboj naj vsak prinese nekaj zelenja, smrekove
vejice, pušpan mah, okraske in 4 sveče, po možnosti
vijolične. Za ostale stvari bomo poskrbeli tukaj.
Povabljeni otroci in starši. Skupaj se bomo pripravili na
adventni čas, ki je tik pred vrati.
BOLNIKE, ki jih obiskujem ob prvih petkih, bom obiskal v petek, 8. 12.
MAŠNE NAMENE od 1. 12. naprej lahko zopet prinesete do konca junija.

OBISK svetega Miklavža bo v nedeljo, 3. decembra ob 15. uri,
v dvorani KUD Pod lipo Adergas. Miklavža bomo pričakali z
igrico z naslovom Dobri sveti Miklavž. Vpisnina je 10 €. Miklavž
bo obdaroval vse otroke do vključno 3. razreda. Starše prosim, da
bi svoje otroke, vnuke prijavili čim prej, vsekakor do petka, 1. 12.
Na svoj skrivnostni način pa bo zagotovo obiskal še vse ostale
pridne otroke. Otroci bodite hvaležni za vsak dar, ki ga boste
prejeli od velikega dobrotnika Svetega Miklavža.
ADVENTNI KOLEDAR: prinaša zanimivosti naših misijonarjev in misijonark iz
različnih držav sveta o tem, kako ljudje štejejo čas in zlasti za kaj ga najraje
namenjajo. Ob čudovitih risbah ilustratorja Juana Juvančiča bo iz dneva v dan otroke
in mladostnike pripravljal na Jezusov prihod in vodil do spoznanja, zakaj je svet od
Jezusovega rojstva začel šteti čas na novo; odkrili bodo še veliko zanimivosti o
različnih narodih in verstvih glede štetja in rabe časa.
Darovi, zbrani v adventni akciji, so slovenski prispevek za svetovno otroško
misijonsko akcijo.

DOBRODELNA MALTEŠKA ORGANIZACIJA - Malteški red Slovenija bo
v sklopu svojih duhovnih vaj naslednji vikend imel sprejem novih
»vitezov« v svoje vrste. Ta dogodek se bo zgodil v soboto, 2. 12. pri
večerni sv. maši ob 18. uri. Slovesnost sv. mašo bo vodil ljubljanski
nadškof v upokoju dr. Anton Stres. K res zanimivi slovesnosti
povabljeni tudi drugi naši farani.
ANIMATORJI ORATORIJA 2018 lepo povabljeni na dekanijsko srečanje, ki bo
pri nas v soboto, 16. 12. s pričetkom ob 9. uri in zaključkom s kosilom ob 13. uri.
Povabljeni tudi mladi iz 9. razreda.
NAROČNINE ZA LETO 2018 tisti, ki imate revije in časopise naročene po pošti,
boste prejeli položnico po pošti. Hvala vam, da z veseljem podpirate redke
katoliške revije in časopise.
 Družina – 104 € (če plačamo do konca januarja 2018 pa le 101,4 €)
 Ognjišče – posamezna št. 2,9€, 32,€ (naročniki po pošti 32,90€)
 Prijatelj – 11,70 €
 Misijonska obzorja – 9 €
 Glasnik Kraljice miru - 6€
 Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) – 46 €. (Naročniki Mohorjevih
knjig za leto 2018 lahko te dobite v župnijski pisarni.)
 V pisarni lahko dobite Marijanski koledar 2,5€, Družinsko pratiko 5,5€,
Božične kartice in voščilnice, kadilo in oglje za kadilo
 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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IZKORISTIŠ ADVENTNI ČAS?
Nova ura, nov dan, novo leto, nov advent, božič
… Vsakič znova padamo v novo obdobje in
pogosto se zdi, da dogodki kot hitri vlak drvijo
mimo nas. Kje iskati razlog? Se dovolj
pripravimo, znamo zaživeti v trenutku? Kako to,
da se znamo pripraviti na obisk, ki se nam najavi
in smo skoraj vedno za stvar, ko je v igri zabava?
Zmanjka pa mi pri mnogih stvareh, ki so prav tako
pomembne: pri šolskih testih se mnogi učijo tik
pred zdajci (pet pred dvanajsto, kot radi rečemo), čeprav jim je jasno, da vsak test ali
spraševanje sestavlja mozaik končnega uspeha. Prav neuspešno kampanjsko učenje, pred
katerim tako svarijo mnogi učitelji, nas pogosto »tepe« tudi na drugih življenjskih področjih.
Tako se dogaja tudi z našimi pripravami na praznike. Največkrat kar preprosto pademo
vanje. Ne izkoristimo časa priprave, ki je enako pomemben kot sam praznik. Kako to, da se
ne znamo vprašati, kaj pričakujemo od praznika, kako pripraviti ambient in samega sebe?
Pričakovanje praznikov ni pasivno čakanje, da se bo nekaj zgodilo, marveč od nas zahteva,
da se tudi sami odpravimo na pol poti.
Marija in Jožef nam v adventnem času kažeta svojo pot priprave na Jezusov prihod.
Pripravljata se na vlogo starševstva, tako kot se na to vlogo tako ali drugače pripravljate
današnji mladi. Ni dvoma, da večkrat razmišljate, kakšni starši si želite biti, a se vse zgodi,
da kot odrasli mnogi starši potem ponavljajo napake, ki jih sami niso marali pri svojih starših.
Nekaj je zmanjkalo v teh pripravi na starševsko vlogo, ki mlade kmalu čaka.Vlaka, na
katerem smo, ne vozi nihče drug kot mi sami. Čeprav tolikokrat radi rečemo, da čas beži,
daimamo dovolj časa, da se ne znamo ustaviti … Naj nas zato adventni čas s svojo vsebino
popelje na pot priprave na Jezusov prihod. Pojdimo mu naproti!
Robert Friškovec

