 
NAMENI SV. MAŠ od 6. aprila do 19. maja 2019

OZNANILA in obvestila do 19. maja 2019


P. 6. 5.
ob 19.00
T. 7. 5.
ob 19.00
S. 8. 5.
ob 19.00
Č. 9. 5.
ob 19.00
P. 10. 5.
ob 19.00
S. 11. 5.
ob 19.00
N. 12. 5.
ob 8.00
ob 10.00
ob 14.00
P. 13. 5.
ob 18.00
ob 19.00
T. 14. 5.
ob 18.30
S. 15. 5.
ob 18.30
Č. 16. 5.
ob 19.30
P. 17. 5.
ob 18.30
S. 18. 5.
ob 15.00
ob 18.30
N. 19. 5.
ob 8.00
ob 11.00

Dominik Savio, dijak; Marija, srednica vseh milosti
+ Ana Jerič
Gizela, opatinja; Flavija, mučenka; Avguštin, duhovnik
+ Marija Zorman - Francija
Viktor (Zmago) Milanski, mučenec; obletnica posv. Lj.stolnic
+ Frančiška Jenko
Izaija, prerok; Marija Terezija, redovnica
+ Janez Košnik
DEVETDNEVNICA ; Job, SP mož; Trsatska Mati Božja;
+Marija Ahačič, pok. Tremučni in Janez Čebulj
DEVETDNEVNICA; Mamert, škof
+ Franc Bašelj (obl.)
4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja; Pankracij
- za žive in pokojne farane
- v zahvalo za blagoslov in srečo v družini J.+J.
Šmarnice na poti na Štefano goro
DEVETDNEVNICA; Fatimska Mati Božja; Servacij
Srečanje z nadškofom – birmanci, starši in botri
+ Marija Šerjak
DEVETDNEVNICA; Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka
+ Marjeta Pucelj
DEVETDNEVNICA; Izidor, kmet; Zofija (Sonja) , mučenka
+ Ana Petrič
DEVETDNEVNICA; Janez Nepomuk, duhovnik; Andrej B.
+ Matevž Dornik
DEVETDNEVNICA; Jošt, puščavnik; Paskal, redovnik
+ Julijana Pungartnik (obl.)
DEVETDNEVNICA; Janez I. papež;
- za blagoslovljen in srečen zakon
+ Martin Ahčin
5. velikonočna nedelja – DAN SVETE BIRME
- za žive in pokojne farane
- V čast Sv. Duhu – za birmance
+++ starši Prinčevi

BESEDA ŽIVEGA BOGA
4. velikonočna nedelja

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem skupini
št. 1 iz Adergasa za lepo očiščeno in
okrašeno cerkev. Hvala tudi možem in
fantom, ki so pripravili in pospravili božji
grob. Za soboto, 11. 5. je na vrsti
skupina št. 3. iz Adergasa. V soboto
pred birmo čistijo starši birmancev.


Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce
poslušajo moj glas; jaz jih poznam
in hodijo za menoj. Dajem jim večno
življenje; nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje
roke. (Jn 10,27–28)

PROMETNI ZNAK – Učitelj razlaga
otrokom prometne znake. »Kaj pomeni
znak v bližini šole, na katerem je šolar s
torbo na hrbtu, ki teče?« – Jaka: »Pomeni
otroka, ki gre iz šole.« – »Zakaj pa, da
gre iz šole? Lahko je to otrok, ki gre v
šolo.« – »Ja, potem pa zagotovo ne bi
tekel.«

VEROUK je zopet za vse skupine razen za birmance, ki ta teden v četrtek
ob 19h začnejo z molitveno devetdnevnico pred sv. birmo. Za birmance je
obisk devetdnevnice obvezen. Vsakokrat naj birmanca spremlja ali boter ali
eden od staršev.
BIRMANACI IN STARŠI so se že dobili na sestanku ter skupaj vse dorekli
v zvezi s praznovanjem za sv. birmo. Spomnil bi samo na nekaj datumov, ki
so pred nami
- 10. maj ob 19h – začetek birmanske devetdnevnice – starši, botri
- 13. maj ob 18h – srečanje z nadškofom
(birmanci, starši in botri)
- 16. maj ob 17h – izdelovanje venčkov – starši
birmancev
- 17. maj ob 14h – priprava in postavitev mlaja –
očetje birmancev
- 18. maj ob 8h čiščenje in krašenje cerkve – starši in birmanci in
prostovoljci….
Vse farane vabim k molitvi za naše birmance, da bi prejeli Svetega Duha, ki

jim bo pomagal v številnih življenjskih križpotjih in odločitvah. Tudi ostali
farani lepo povabljeni k devetdnevnici in šmarnicam.
SREČANJE BIRMANCEV S ŠKOFOM BIRMOVALCEM – v
ponedeljek 13. maja ob 18h. To je srečanje ali »spraševanje« pred sveto
birmo. Na to srečanje ste povabljeni vsi birmanci, starši in botri. Ob 19h bo
sv. maša – devetdnevnica. G. nadškof bo šel v spovednico, kjer bodo starši in
botri lahko opravili še sveto spoved. Po sveti maši bo takoj srečanje za vse
člane ŽPS, pevcev, ključarjev in mežnarjev v dvorani samostana v dvorani št.
19. Po srečanju je še večerja za vse animatorje birmancev v župnišču skupaj z
g. nadškofom Stanetom Zoretom.
MESEC MAJ – MARIJIN MESEC – MESEC ŠMARNIC
S PRVIM MAJEM smo že začeli lepo tradicionalno pobožnost
– Šmarnice. Vsak večer bodo ob 19h. Lepo povabljeni otroci in
odrasli. Počitnic je konec in čas je za večerna srečanja z Marijo
in prijatelji ob Šmarnicah. Vsako nedeljo, razen na nedeljo svete
birme, bodo šmarnice ob 14h tudi pri kapelici na poti na Štefano
goro. Marija Kraljica Majnika in naših src vas vsak večer ob 19h pričakuje v
župnijski cerkvi. Povabljen tudi Ti.

Grafika: Sabina Zorman
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PRAZNIK ŽUPNIJE – PRAZNIK SVETE BIRME
19. MAJ ob 11.00
Dragi birmanci, starši in botri.
Začenja se zadnji del ali kar po športno »finale« za sveto
birmo. Želim in pričakujem, da bo to v resnici praznik vse
župnije. Zato povabljeni k slovesnosti tudi drugi v čim
večjem številu, čeprav nimate doma ali med sorodniki
birmanca. Povabljeni pa ste k srečanju z našim nadškofom
in metropolitom in njegovemu srečanju z našo župnijo. Prav pogosto se to ne
dogaja, da imamo vrhovnega pastorja Cerkve v Sloveniji med nami.
Zagotovo nam ima kaj sporočiti!
V cerkvi bodo klopi rezervirane za birmance, botre in starše (seveda ne vse).
Pripravili pa bomo še dodatne stole ob straneh in pod korom. Po sveti maši
bo kratka pogostitev za vse. Še enkrat povabljeni v čim večjem številu.

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
SI 56 0433 1000 3327 797 s pripisom: Dar za cerkev na Trati

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

Gospod Jezus, daj nam svojega Duha, ki je kot ogenj, ki je kot vihar, ki je
kot beseda, ki jo vsi razumejo!
Daj nam svojega Duha, ki nas združuje in prenavlja!
Daj svojega Duha nam in vsemu človeštvu!
Napolnjeni z ljubeznijo do Boga in sočloveka bomo tebi podobni sedaj in na
veke.

