OZNANILA in obvestila do 4 . aprila 2020

NAMENI SV. MAŠ od 23. 3. do 5. 4. 2020

BESEDA ŽIVEGA BOGA
5. postna nedelja
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Alfonz Turbij, škof; Rebeka, redovnica
+Starši Juršekovi
Katarina Švedska, redovnica; Simon, deček, mučenec
+ Franc Rozman
Gospodovo oznanjenje – dan celodnevnega češčenja!??
+ Ana Petrič (obl.)
Evgenija, mučenka; Kastul, mučenec
+ Leopold Plevel (obl.)
Peregrin, redovnik; Frančišek Faa di Bruno, vojak
+ Vida in Anton Ribnikar
Proterij, škof; Milada, devica; Vojan (Bojan), knez
+ Janez Zupin
5. POSTNA – TIHA NEDELJA
- za žive in pokojne farane
+ Ivan Martinjak
Janez Klimak, opat; Amadej, Bogoljub, vojvoda
+ Majda Kotnik
Gvido, opat; Benjamin, diakon, mučenec; Kornelija
+ Marija Šerjak
Tomaž Tolentinski, misijonar,
+ Jože Kocelj
Frančišek Paolski, puščavnik; Marija Egiptovska
+ Martin Ahčin
Rihard, škof; Sikst I., papež – prvi petek
+ Janez in Jera Jenko
Izidor Seviljski, škof;
+ Peter in Štefka Petelinkar (obl.)
CVETNA NEDELJA; Vicencij Ferrer, duhovnik

- za žive in pokojne farane
+ Jakob Šter ter starša Ivan in Ivanka Kne

Jezus je rekel: »Odstranite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu je dejala:
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan
mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem
rekel, da boš videla Božje veličastvo, če
boš verovala?« Odstranili so torej kamen;
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Vedel sem, da me vslej uslišiš, toda zaradi
množice, ki stoji okrog mene, sem rekel,
da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je
to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo
se
zahvaljujem skupini št. 5 iz
Velesovega za pospravljeno,
očiščeno in okrašeno cerkev.
KER JE CERKEV DO
NADALJNEGA ZAPRTA
NI
POTREBNO
KRAŠENJA IN ČIŠČENJA.
Ko se bodo razmere uredile
bomo zopet pripravili cerkev
po temeljitem čiščenju za
sveto bogoslužje.


Noge in roke je imel povezane s povôji in
njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je
rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!«
(Jn 11,39–44)

V nedeljo, 15. marca 2020 je v Duhovniškem Domu za ostarele in bolne
duhovnike zaključil svojo življenjsko pot g. župnik Janez Ham. Roj. je
bil 11. 11. 1934 v Kranju. Nazadnje je bil župnik na Jezerskem. Novo
mašo pa je imel 3. julija leta 1960 v naši župniji Velesovo. Pokopali smo
ga v zelo ozkem krogu zaradi epidemije v sredo, 18. marca na Trati pri
Velesovem. Več o njegovem življenju v prihodnjih Oznanilih.
➢
➢
➢
➢

SPOŠTOVANI VERNIKI
Naša cerkev bo odprta vsak dan od 18. do 20. ure in občasno tudi čez
dan. Cerkve se ne da v celoti razkužiti, zato se ne dotikajte klopi.
Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas!
Naš dom duhovnih vaj je do nadaljnjega zaprt za vse goste!
V župnišču do preklica ni nobenih dejavnosti!

➢ Obisk bolnikov je možen samo v smrtni nevarnosti ob upoštevanju, da
je duhovnik ustrezno zaščiten s potrebno opremo.
➢ Podeljevanje zakramentov svetega krsta in poroke se preloži za
nedoločen čas!
➢ Župnijske novice spremljajte na župnijski spletni
strani: http://www.zupnija-velesovo.si/
➢ ŽUPNIK SLAVKO KALAN JE DOSEGLIV NA TEL: 041-755-404
➢ Slovenska škofovska konferenca dne 12. marec 2020
ŽUPNIKOVO PISMO ob epidemiji korona virusa - Dragi farani in
vsi ostali, ki boste prebirali tele vrstice. Vem, da si nihče izmed nas nikdar ni
prestavljal, da lahko en tako majhen mikroskopski virus zaustavi ves svet. In
ga je! Zaustavil in to popolnoma! Morda še nismo vsega ne dojeli, niti ne
dočakali. Morda še ne vemo vsega. Prvi teden je za nami. Koliko jih še bo???
Res pa je, da iz tega ne smemo delati »vojnega dobička« niti ne moremo tega
omaloževati. Zresniti se je treba in sprejeti navodila zelo, zelo resno. Bolj in
več jih bo, zato ji jer treba vzeli resno, prej se bo morda virus zaustavil. Kaj
sedaj? In kaj potem? Sedaj ne čakajmo križem rok, ne kot sodelavci, ne kot
verniki, kaj še le kot državljani?
Jaz imam vsak dan ob 20h sv. mašo v župnijski cerkvi, po vaših namenih in
so objavljena v Oznanilih. Takrat tudi kratko pozvonimo in tudi za
povzdigovanje. Vem, da mnogi takrat ustavite vsakovrstno delo, TV in še
marsikaj in se odpravite k družinski molitvi. Prav tukaj vas prosim, da skušate
oblikovati molitev tako, da vas bo v resnici sodelovalo, čim več zbranih iz
vaše družine. Kjer skupaj jeste za isto mizo, lahko tudi za isto mizo skupaj
molite. Na internetni strani: https://bit.ly/4postna in Urad za laike
urad.za.laike.lj@rkc.si boste lahko dobili povezavo do liturgične spletne
strani za pripravo zanimivih duhovnih in veroučnih stvari v zvezi z božjo
besedo zadnje nedelje. Radi si poiščite nedeljske sv. maše, ki jih ni malo v
tem času po naših TV programih.
Ta teden odpade tudi dan celodnevnega češčenja. Vključite to žrtev v svoje
osebne molitve. Čez 14 dni je cvetna nedelja in po vsej verjetnosti tudi vse
okrog te slovesnosti odpade, vključno z razdeljevanjem oljčnih vejic.
Naj bo vedno in povsod Gospod z Vami. Župnik Slavko Kalan.

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
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MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU
EPIDEMIJE KORONA VIRUSA
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin
Jezus Kristus nam je s križem
pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj
našim bratom in sestram, ki že
nosijo križ bolezni in so
preizkušani.
Nakloni
jim
izboljšanje
zdravja,
njihovim
svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem
nakloni moči in zdravja, da bodo
vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili
uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni
bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. Sv. Rok, zavetnik zoper kužne
bolezni – prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

