NAMENI SV. MAŠ od 9. 11. do 22. 11. 2020
P. 9. 11.
00

ob 18.
T. 10. 11.
ob 18.00
S. 11. 11.
ob 7.00
Č. 12. 11.
00

ob 18.

P. 13. 11.

ob 18.00
S. 14. 11.
00

ob 18.
N. 15. 11

ob 8.00
P. 16. 11

ob 18.00
T. 17. 11
ob 18.00
S. 18. 11.

ob 7.00
Č. 19. 11.
18.00
P. 20. 11.

ob 18.00

Posvetitev lateranske bazili; Teodor (Božidar, Darko) muč.
+ Anica Vreček, 30. dan
Leon Veliki, papež, Cer. učitelj; Andrej Avelinski, duhovnik
+ Janez Ham
Martin (Davorin) iz Toursa, škof, Menas puščavnik
+++ Anzovi
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec;Teodor Studit, opat
+Milan Vučan (obl.)
+ Jože Stele
Stanisalav Kostka, red.; Brikcij, škof
+ Ivan Klemenčič
+++ družina Tomažovčeva
Lovrenc Irski, škof; Jožef Pignatelli, redovnik
+ Rado Tušek (obl.)
+ Antonija Jenko. 7. dan
33. nedelja med letom- Albert Veliki, škof, cerkveni
učitelj;Leopold, knez
- za žive in pokojne farane (PRENOS)
+ Martin Ahčin
Marjeta Škotska, kraljica; Getruda (Jedrt, Jerica), red. dev.
+ Stane Jenko, 30. dan
Elizabeta Ogrska, redovnica; Evfemija in Tekla, dev., muč.
+++ Čmusovi
+ Feliks Pestar
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; Filipina Duchesne red.
+++ Thovnikovi
Matilda, red., mistikinja;Neža Asiška, devica; Abdija prerok
+ Jože Maček (obl.) in Frančiška
+ Franc Grilc
Edmunt, kralj; GelazijI., papež; Marija Fortuna
+ Jože Zupan (obl.)
+ Pavla Puškarič

S. 21. 11.
ob 18.00
N. 22. 11.
ob 8.00
-------

Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof, mučenec
+ Franc Rozman
+ Jakob Burgar
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA- Cecilija
- za žive in pokojne farane (PRENOS)
+++ pevci in organisti
+ Alojzija in Janez Kalan

OZNANILA in obvestila od 9. 11.
do 22. 11. 2020
33. navadna nedelja

Tisti čas je Jezus povedal svojim
učencem tole priliko: »Neki človek se je
odpravljal na potovanje in je sklical
svoje služabnike ter jim izróčil svoje
premoženje. Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in
odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z
njimi trgovat
in je pridóbil pet drugih. Prav tako je
tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal
jamo in skril denar svojega gospodarja.
(Mt 25,14–18)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Sedaj smo zopet prisiljeni v to,
da organizirano ne prihajamo
več k sveti maši, zaradi tega
tudi ni kaj posebnega čiščenja.
Zahvalni oltar smo kljub temu
naredili. Hvala gospe Ahačič za
rože. Ko se bodo razmere
uredili, zopet nadaljujemo s
skupinami.

DELO – Šef mi je naročil, da
moram kljub delu od doma
delati 100%. Naredil sem
skrben načrt za delovni teden:
ponedeljek 20%, torek 20%,
sreda 20%, četrtek 20% in
petek 20%.

ZAHVALNA NEDELJA; Danes je zahvalna nedelja, hvala vsem
župnijskim sodelavcem, ki ste poskrbeli do sedaj za to, da je v naši župniji
cerkev in samostan ter župnišče primerno urejeno. Hvala vsem bogoslužnim
sodelavcem pri sveti maši. Vem, da tudi sami komaj čakate, da se bodo
sedanje razmere tako uredile, da se bomo lahko čim prej videli v živo pri
svetih mašah. Do takrat pa vas vabim, da vsako nedeljo preko župnijskega
facebooka ali Ytube – kanala spremljate nedeljske maše in oznanila. Hvala
za vse vaše darove.

KAKO SEDAJ KOMUNICIRATE Z ŽUPNIKOM?
Vedno sem vam na voljo na telefonski številki, da se o vsaki stvari konkretno
lahko dogovorimo. Darove za svete maše in želje zapišete na list papirja , daste
v ovojnico (kuverto) in prinesete oddaste v poštni nabiralnik na stopnišču na
poti v samostan.
VEROUK bomo skušali v tem tednu vzpostaviti po elektronski pošti. Tisti, ki
še niste oddali elektronskega naslova, to storite še danes. Upam, da bodo vsaj
nižji razredi lahko šli čim prej v šolo in k verouku, ali pa kar vsi.
OBNAVLJAMO SAMOSTANSKE PROSTORE. Kjer je bila v zadnjih
letih pevska soba hodnik ali veža pred to sobo in povezovalni hodnik s korom
sedaj temeljito in popolnoma obnavljamo. V pevski sobi se je strop že skoraj
zrušil. Sedaj smo ga že popolnoma sanirali.
Trenutno smo v fazi vgradnje stirobetona in etstrihov. To delo je bilo nujno
potrebno. Celotna dela bodo samo v letošnjem letu znašala preko 30.000,00
EUR.. 5.000,00 EUR smo pridobili iz razpisov za Obnovo sakralne in
naravne ter kulturne dediščine na občini Cerklje na Gorenjskem. Nekaj
smo prihranili od preteklih nabirk in sedaj se obračam še na vas, da se po svojih
močeh odzovete na povabilo. Svoj dar lahko nakažete tudi na župnijski TRR,
ki je objavljen spodaj. Hvala za vse vaše darove. Bog vas blagoslovi!

OB SMRTI + Anice Vreček ste darovali namesto za rože in sveče za svete
maše: družina Jerič za 2, družina Škrlec za 1, Dragica za 1, cerkveni pevci za
2, Blejčevi za 1, Hribarjevi z družinami za 2, sosedje za 6, Mlačevi – Velesovo
za 4, sestra francka in nečakinja Barbara za 2, Štrukljevi za 3, Marija in Tone
Jagodic za 3, Jani in Slavi z družinama za 1, Jože Vreček za 2, družina
Kronovšek za 5, Tomaž Vreček za 2, Jagodic Marjeta za 1, Drago in Špela
Peric za 1.
OB SMRTI + Staneta Jenko so darovali: Stane Jenko za 1, Blejčevi za 1,
cerkveni pevci za 2, Rajko Rozman za 1, Dorotej Jenko za 1, Gartnarjevi za 1,
Napotnikovi za 1, Milka Rebernik – Velesovo za 1, Boštjanovi iz Trate za 2,
bratranec Miha za 1, Remičevi za 1, Mlakarjevi za 2, Pristavovi za 1, Matevž
Jenko za 1. Za cerkev na Trati ste darovali: cerkveni pevci, Jože Maček,
Martin Jenko – Cerklje, družina Jerič, Kuralt, Likozar – Cerklje; bratranec
Miha, Matija Jenko, Matevž Jenko, Mrkčovi in Brcetovi. V skupni vrednosti
375 EUR. Hvala vsem dobrotnikom, pokojnim pa večni mir in pokoj v božjem
kraljestvu.


Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan,
župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: slavko.kalan@rkc.si;
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POT V GLOBINO
Sedim pred teboj, Gospod, vzravnan in sproščen, s
pokončno hrbtenico. Pustim, da vsa moja teža pade
naravnost na tla, kjer sedim. Trdno oklepam duha v
svojem telesu. Uprem se njegovemu pritisku, da bi
pogledal skozi okno, da bi bil kje drugje kot tukaj,
da bi pobegnil kam v preteklost ali prihodnost, samo
da bi se izognil sedanjosti. Nežno, a močno zadržim
svojega duha tam, kjer je moje telo: tukaj v tem
prostoru. V tem trenutku sedanjosti izrečem vse
svoje načrte, skrbi in strahove. Polagam jih v tvoje
roke, Gospod. Sprostim prijem, ki jih je oklepal, in
jih prepustim tebi. Za trenutek ti jih predam. In
čakam nate, poln pričakovanja. Prideš k meni in se ti
pustim nositi. Začenjam pot v globino. Potujem vase,
do najglobljega jedra svoje biti, kjer prebivaš ti. V tej najbolj skriti kamrici mojega
bitja me vedno čakaš, brez prestanka ustvarjaš, me poživljaš in daješ moči vsej
moji osebnosti. In sedaj odprem oči, da te bom našel v svetu stvari in ljudi.
Z novo močjo se podam v življenje, saj nisem več sam,
ampak hodim skupaj s svojim Stvarnikom. Amen.
Youcat – Molitvenik za mlade, Dag Hammarskjöld

