OZNANILA in obvestila do 10. decembra 2017
NAMENI SV. MAŠ od 11. decembra do 24. decembra 2017
P. 11. 12
ob 18.00
T. 12. 12.
ob 18.00
S. 13. 12.
ob 7.00
Č. 14. 12.
ob 18.00
P. 15. 12.
ob 18.00
S. 16. 12.
ob 18.00
N. 17. 12.
ob 8.00
ob 10.00
P. 18. 12.
ob 18.00
T. 19. 12.
ob 18.00
S. 20. 12.
ob 18.00
Č. 21. 12.
ob 18.00
P. 22. 12.
ob 18.00
S. 23. 12.
ob 18.00
N. 24. 12.
ob 8.00
ob 10.00
ob 24.00

Damaz I. papež; Sabin, škof; Danijel Stilit, samotar
+ Matevž Dornik
Devica Marija iz Guadalupe; Pij Ludwik Bartosik, duh., muč.
+ Marija Repnik (obl.) in sorodniki
Lucija, dev., muč.; Otilija (Tilka), opatinja; Anton Grassi, duh.
+ Mariji v zahvalo in priprošnjo F.
Janez od Križa, duh., cerkveni. uč.; Spiridon (Dušan), škof
+ Marta Klampfer
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Antonija, Krizina in druge drinske muč.; Božična devetdnevnica
+ Ana in Franc Kozelj
Adelajda (Adela), kraljica, Ado, škof; Božična devetdnevnica
+ Frančiška in Jože Naglič
3. adventna nedelja, Izak Abrah. sin; Božična devetdnevnica
- za žive in pokojne farane
+ Marija Sekne (obl.)
Vunibald, opat; Gatijan (Gacijan), misij.; Božična devetdnevnica
+ Janez Ribnikar
Urban V., papež; Anastazij, papež; Božična devetdnevnica
+ Janez in Marija Zupin
Vincencij Romano, duh.; Dominik, opat; Božična devetdnevnica
+ Vida Ribnikar
Peter Kanizij, duh., cerk. uč.; Božična devetdnevnica
+++ Pekovi - Velesovo
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Frančiška K Cabrini, red. ust.; Božična devetdnevnica
+ Rudolf Ribnikar (obl.)
Janez Kancij; duh. Ivo, škof.; Božična devetdnevnica
+ Andrej Novak
4. adventna nedelja; Adam in Eva, prastarša;
- za žive in pokojne farane
+ Frančiška Jerič
- POLNOČNICA – za farane

BESEDA ŽIVEGA BOGA
3. adventna nedelja

Bil je človek, ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v
pričevanje, da je pričeval o luči,
da bi po njem vsi vero sprejeli. Ni
bil on luč, ampak naj bi pričeval o
luči. Rekel je: »Jaz sem glas
vpijočega v puščavi: Izravnajte
Gospodovo pot, kakor je rekel
prerok Izaija.«
(Jn 1,6–8.23)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini iz
Adergasa št. 4 za čiščenje in krašenje
cerkve. Sedaj vas vabim vsake 14
dni, da lepo pospravimo in uredimo
cerkev za bogoslužje. V soboto, 16.
12. je na vrsti skupina št 1 iz Trate.
Hvala vsem, ki z veseljem poskrbite,
da imamo cerkev urejeno in okrašeno
za bogoslužje.

SPOVED – Na vprašanje, zakaj
hodi vedno k spovedi k patru
Viktorju, stara ženica odvrne: »Oh,
on me vedno sprašuje po tako lepih
grehih, da se počutim trideset let
mlajšo!«

PRVO OBHAJILO bo 20 maja 2018 ob 10.00., kakor smo se dogovorili na
zadnjem sestanku s starši. Do takrat je še kar nekaj časa, vendar naj nas to ne
uspava z izgovorom, da bomo že vse pravočasno uredili. Že sedaj je potrebno da
otrok skupaj s starši redno prihaja k sv. maši, da z veseljem hodi redno k verouku,
in da mu družina tudi doma pri verskem napredovanju pomaga, in ga podpira na
lepi poti do Jezusa.
MAŠNE NAMENE in svoj dar lahko oddaste v župnišču vse do konca meseca
junija. Prav tako se vam zahvaljujem vsem, ki ste že prinesli svoj dar za
ogrevanje cerkve in za bero. V cerkvi ne pretiravamo z ogrevanjem, je pa v teh
mrzlih dnevih prav prijetno tisto urico, da smo pri sveti maši. Povabljeni tudi
kdaj med tednom.
ADVENT naj bo čas večje udeležbe pri sv. maši tudi med tednom. Lahko smo
veseli, da imamo ogrevano cerkev. Marsikje jo še do danes nimajo ogrevane.
BOŽIČNO SPOVEDOVANJE: bo na 3. adventno nedeljo od 15h do 16.30.

DEVETDNEVNICA pred Božičem se bo začela že ta
teden, 15. decembra ob 18. uri. V času devetdnevnnice
verouka ni več, zato vas dragi otroci, starši in vsi farani lepo
vabim, da se pridružite najlepšemu načinu priprave na
Gospodov prihod. Večerne maše nas bodo vse do svetega
večera bogatile s pesmijo in bogato Božjo besedo. Otroci pa
boste z veseljem s svečkami v rokah spremljali Marijo in
Jožefa na njuni poti v Betlehem našega vsakdanjega življenja.
Vsak večer bomo izžrebali eno družino, ki bo ponesla » Marijo romarico« v svoj
dom k skupni molitvi.
Ob godu Sv. Cecilije smo slišali: Dragi prijatelji pevci, organisti in vsi farani!
V tem tednu je svoj god praznovala sv. Cecilija, ki jo kot
zavetnico glasbe častimo pevci in vsi sodelavci v krogu
cerkvenega petja. Na našem koru se zbirajo svetovno znani
organisti, ljubitelji orgel, ki si želijo tudi v svojih cerkvah
podoben blagozvočni instrument. Pevce od blizu in daleč
sprejema na intenzivne vaje v naše domske prostore naš g.
župnik. Toda vsi ti so želeni in spoštovani naši gostje. Domači pevci se zbiramo ob
torkih ob 20.30 na pevskih vajah, kamor prinese sleherni pevec težo dneva. Eni iz
hleva, drugi iz službe, tretji pusti doma otroke, ki še niso zaspali, spet drugi so
slabega zdravja, pa vendar pridemo. Naš pevovodja tudi še po 15-tih minutah
zamude pogleduje proti vratom. Morda pa pride še kakšen bas, pa kako bi rabil tenor,
sopran, prav vsakega, ki je član zbora. Tudi vaje in nastopi niso vedno briljantni. Da,
briljanti so dragi in redki kamni, ki jih vsi cenimo. Cerkveni pevci in organisti pa
smo navadni ljudje in se trudimo po naših močeh. Redko se zgodi, da bi k zboru
pristopil nov član, ki smo ga vsi neizmerno veseli. Naše veselje do petja in
sodelovanja pri sv. maši hodita z nami, četudi sta prisotna le dva tenorja, včasih tudi
enega ni, toda mi pojemo v Božjo čast in slavo taki kot smo. Veselimo se praznikov,
ki nosijo pri bogoslužju nežne napeve ob rojstvu, bučno alelujo ob vstajenju in še
vse vmes. Radi smo cerkveni pevci in upamo, da bo naše mesto še dolgo ob naših
orglah na koru. Orgle imajo na stotine piščali, vsak pevec pa le eno, toda skupaj smo
zbor pevcev, prijateljev in zvestih častilcev vsega lepega. Ostanimo taki pri tej daritvi
in vedno. Povabljeni med nas vsi, ki vam je Bog podaril talent. Začeti je težko, ko
pa spoznaš pesmi in ljudi pa ostaneš za dolgo. (Angelca Maček)
MLADINSKI ZBOR ima vaje ob petkih ob 19.30. Tudi sem še povabljeni novi
glasovi.

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

11. 12. 2017

leto XXIX

št. 23

BREZ MARIJE SE NE BI MOGLO ZAČETI
Brez Marije se ne bi moglo začeti … In če ni Marije
ob meni, tudi sama ne morem nič začeti.
Vzemimo, da Marija ne bi bila prisotna, ko je prišel
nadangel Gabrijel, da bi ji prinesel presenetljivo
sporočilo. Lahko bi šla recimo nakupovat, na kavo k
prijateljici ali na srečanje neke skupine. Vse se je
lahko začelo s tem, da je bila Marija prisotna. Lahko
se šele začne, ko je prisotna Marija – in lahko se šele
začne, ko sem sama prisotna!
Biti prisoten – to je pogoj, da se lahko zgodi božič,
da nebesa lahko dobijo tu na Zemlji roke in noge, da
lahko Bog prestopi mejo med nebom in Zemljo in jo
odpre za nas. Da se božič zgodi v meni in se Bog v
meni resnično rodi.
Biti prisoten – to se sliši tako lahko in preprosto: toda kako pogosto se zalotim pri tem, da
prižgem radio, da bi slišala zadnje novice o zastojih, preden se zapeljem na avtocesto –
potem pa sem z mislimi nekje – in zgrešim pravo cesto …
Biti prisoten: vklopim CD, se udobno namestim in hočem končno ta CD res poslušati –
potem pa je CD pri koncu, jaz pa že rogovilim po kuhinji, ker mi je padlo na pamet, da
moram še nekaj urediti … Ali smo še sploh sposobni tega – biti prisoten? Živeti sedaj, ta
trenutek? S kožo in lasmi, z vsemi čutili? Ne da bi nam misli splavale tja, kjer je treba še
nekaj narediti – ali k temu, kaj mi je še ostalo? Ali še zmorem, da bi se prepustila trenutku?
Temu, kar je sedaj, temu, kar je sedaj pomembno? Temu, kar je resnično pomembno?!
Božič pomeni nov začetek – ker Bog začenja z nami novo pot. Pravzaprav mi za to ni treba
veliko narediti – samo prisotna moram biti!

