NAMENI SV. MAŠ od 11. marca do 24. marca 2019

P. 11. 3.
ob 18.00
T. 12. 3.
ob 18.00
S. 13. 3.
ob 7.00
Č. 14. 3.
ob 7.00
P. 15. 3.
ob 18.00
S. 16. 3.
ob 18.00
N. 17. 3.
ob 8.00
ob 10.00
P. 18. 3.
ob 18.00
T. 19. 3.
ob 8.00
ob 18.00
S. 20. 3.
ob 7.00
Č. 21. 3.
ob 7.00
P. 22. 3.
ob 18.00
S. 23. 3.
ob 11.00
ob 18.00

Benedikt, škof; Sofronij, škof; Konštantin, spokornik, muč.
- V čast Velesovski materi božji za zdravje J. S.
Inocenc I., papež; Justina, devica, redovnica - gregorjevo
+ Jože in Angela ?
Leander Seviljski, menih, škof; Kristina, mučenka
+ Majda Kotnik
Matilda, kraljica; Leobin, škof; Pavlina redovnica
+++ starši in sestre Peterčevi
Klemen Marija Dvoržak, redovnik; Placid, redovnik
+ Miha Bidar (obl.) in starši
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Herbert, škof;bl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec - kvatre
+ Alojz in Frančiška Selan
2. post. ned. – papeška nedelja; Patrik, škof; Jerica, dev.
- za žive in pokojne farane
+++ Gašperlinovi, Moranovi, Brlinovi, Bankovi, Vidmarjevi
in Anica
Ciril Jeruzalemski, škof, cerk. učit.; Marta Le Bouteiller, red.
+ Marjeta Pucelj
Jožef, Jezusov rednik; Adeltruda, devica
+ Martin Ahčin
+ Jože Pucelj
Martin iz Brage, škof; Marija Jožefa od Srca Jezusovega, red.
+ Pavla in Peter Kavran
Serapion, škof, muč.; Lupicin, opat; Hugolin, eremit
+ Jože Čimžar
Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh
+ Janez in Frančiška Rebernik
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof; Rebeka Ar-Rayes, red.
- Mariji v zahvalo za 50 let – zlata poroka
+ Jože in Slavka Jereb

N.

24. 3.
ob 8.00
ob 10.00

3. post. ned..; Gvido (Vido), opat; Benjamin, diakon, muč.
- za žive in pokojne farane
+ Matija Zavrl (obl.)



OZNANILA in obvestila do 24. marca 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2. postna nedelja

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini
št. 5 iz Praprotne Police za
očiščeno
in
okrašeno
cerkev. Za soboto, 16. 3. , je
na vrsti skupina št. 6. iz
Praprotne Police.
 

Medtem ko je molil, se je videz njegovega
obličja spreménil in njegova oblačila so
belo sijala. In glej, dva moža sta se
pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija.
Prikazala sta se v veličastvu in govorila o
njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v
Jeruzalemu. Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega
poslúšajte!«
(Lk 9,29–31.35)

SINDIKAT – »Mravlje
delajo brez odmora več kot
pol dneva, in to vsak dan,«
razlaga
profesorica
biologije. – »Kaj nam to
pove?« – »Da imajo slabo
organiziran sindikat,« se
oglasi Miha.

KRIŽEV POT: V postnem času, ki traja le 40 dni lahko naredimo
različna dobra dela, spokorne vaje, odpovedi, prisluhnemo
Svetemu pismu, redno obiskujemo svete maše, tudi med tednom in
še marsikaj. Križev pot je molitev skupnosti ali posameznika. V
naši župniji molimo Križev pot vsak petek ob 18h in vsako nedeljo 20 minut
pred sveto mašo. Ta molitev nas lepo povabi, da razmišljamo z Jezusom in nekaj
zadnjih njegovih ur življenja tudi svoje dogodke življenja. Lepo povabljeni tudi
mladi, zlasti birmanci.
V STIŠKI VASI bo križev pot na tiho nedeljo in sicer 7. aprila, ob 15h. Na ta
križev pot so še posebej povabljeni naši birmanci in birmanci iz Šenturške gore.

je ena možnost, ki jo predlaga Karitas. Naj bo to preprosta spodbuda
in pripomoček, da v tem času v resnici kakšnemu »priboljšku«
rečemo ne ali ga zmanjšamo. Sem spadajo tudi kavice, cigarete
sladkarije, čipsi in še kateri kratkočasni artikli. Na programu postnih
odpovedi se prav hitro lahko znajde odpoved računalniku, vsaj
kakšno uro na dan, odpoved facebooku, raznim igricam na telefonu in še marsičem
vse za kakšno uro na dan. To je samo predlog. Lahko pa spodbujate drug drugega tudi
v možnosti, ki prinaša VEČ in sicer: več molitve, več ljubezni, več družinskega
pogovora, več obiskov cerkve in svete maše, več sodelovanja z župnijo, mladinski,
animatorski skupini, več sodelovanja v šoli in pri verouku, več …
SKLEPI IZ ZADNJE SEJE ŽPS: Na Trati moramo letos obnoviti streho.
Zamenjati moramo kritino. Do sedaj je bila cerkev
pokrita z bobrovcem in tudi v prihodnje mora biti tako.
Takšne so tudi zahteve Zavoda za spomeniško varstvo.
Po predračunih sodeč bo zadeva zelo velik zalogaj.
Predračuni se gibljejo med 19 in 20 tisoč evri. S
skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo. Ob zadnjih
pogrebih so se svojci kar sami lepo odločili, da bodo namesto za rože in sveče darovali,
kar za cerkev na Trati, kar je v resnici zelo lepo dejanje. Na seji smo sklenili:
•
•

še naprej je nabirka vsako prvo nedeljo namenjena obnovitvenim projektom v
župniji, tokrat za streho na Trati;
vsako gospodinjstvo v župniji je povabljeno, da sodeluje konkretno s svojim
darom za streho na Trati. Priporočena vsota je 50,00 EUR. To povabilo vljudno
velja res za prav vsa gospodinjstva. Vsak mesec bomo pri sveti maši zvedeli za
vsoto zbranih sredstev.

Že v naprej se vam zahvaljujem za vso dosedanjo podporo in skrb za številne projekte
v preteklosti. Naj vam dobri Bog povrne z vsemi blagoslovi, tudi pri tem daru za streho
na Trati.
DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA bo v ponedeljek, 25. marca.
Sveta maša bo ob 8h in zvečer ob 18h. Zaključek bo vodil kaplan iz
Šenčurju in Cerkljelj g. Marko Mrlak. Ves dopoldan bo priložnost za
sveto spoved in še popoldan od 16h do 18h.

Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov:
slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: http://zupnija-velesovo.si

Grafika: Sabina Zorman

11. 3. 2019

leto XXXI

št. 5

VATE
ZAUPAM
Usmiljeni
Jezus,
vate
zaupam! Naj me nič več ne
straši in vznemirja.
Zaupam vate od zore do
mraka, v veselju in trpljenju,
v skušnjavah in nevarnostih, v sreči in nesreči,
v življenju in smrti, zdaj in vekomaj.
Zaupam vate pri molitvi in delu,
ob uspehih in neuspehih, budna in med počitkom,
v stiski in žalosti, celo v svojih napakah in grehih
ti želim neomajno zaupati.
Ti si potrditev mojega upanja, zvezda mojega popotovanja,
opora v moji slabosti, odpuščanje mojih grehov,
moč mojih vrlin, izpopolnitev mojega življenja,
tolažba v moji smrtni uri, veselje in blaženost mojih nebes.
sv. Favstina Kowalska

Youcat, Molitvenik za mlade

