NAMENI SV. MAŠ od 12. 4. do 25. 4. 2021
P. 12. 4.
Zenon Veronski, škof; Julij I., papež
00
ob 18.
+ Martin Ahčin
+ Franc Grilc
T. 13. 4.
Martin I., papež, mučenec; Ida, redovnica
ob 18.00 + Elizabeta Zupan (obl.)
+ Pavla Puškarič
S. 14. 4.
Lidvina, devica; Valerijan, Maksim, mučenca; Lambert, škof
00
ob 7.
+ Jože Stele
Č. 15. 4.
Helena (Jelica) Alzaška, kneginja
00
ob 18.
- čast sv. Ani (N.K.)
+ Franc Rozman
P. 16. 4.
Bernardka Lurška, devica; Benedikt
ob 18.00 + Francka Jenko (obl.)
S. 17. 4.
Simon Bersabejski, škof; Robert, opat; Inocenc, škof
00
ob 18.
+ Tamara Grilc (obl.)
+ Anica Vreček
N. 18. 4.
3. velikonočna nedelja; Evzebil, škof; Sabina Petril
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Adrijana in Marjana- Korenjak - Predoslje
P. 19. 4.
Leon IX., papež; Marcel Callo, mučenec
00
ob 18.
+ Angela Cuderman
T. 20. 4.
Teotim (Teo), misijonar, škof; Anastazij, opat
ob 18.00 + Jakob Burgar
+ Klara Hudavernik
S. 21. 4.
Anzelim, škof; Konrad, redovnik; Apolonij, mučenec
00
ob 7.
+ Pavel Jerič
Č. 22. 4.
Hugo, škof; Leonid, mučenec
00
ob 18.
+ Ivo Bajžel (Mileva Bajžel)
+ Stane Jenko
P. 23. 4.
Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane; Vojteh, škof; Egidij
ob 18.00 + Terezija Ropret (obl.)
+ Antonija Jenko

S. 24. 4.
ob 18.00
N. 25. 4.
ob 8.00
ob 10.00

Fidelis, duhovnik, mučenec; Marija Kleopova, SP žena
+ Janez Sitar (obl.)
4. velikonočna – nedelja Dobrega pastirja; Marko
evangelist
- za žive in pokojne farane
- v dober namen (F. N.)

OZNANILA in obvestila od 12. 4. do 25. 4. 2021
2. velikonočna nedelja

Čez osem dni so bili njegovi učenci
spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je
prišel pri zaprtih vratih, stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam
bodi!« Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje
roke! Daj svojo roko in jo polôži v
mojo stran in ne bodi neveren,
ampak veren.« Tomaž mu je
odgovóril in rekel: »Moj Gospod in
moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si
me videl, veruješ? Blagor tistim, ki
niso videli, pa verujejo!«(Jn 20,26–29)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem
skupini št. 9 +10 iz Velesovega.
Hvala tudi možem in fantom, ki
so postavili božji grob. Hvala g.
Angelci Maček za krašenje
cerkve. Sedaj je na vrsti v soboto,
17. 4. skupina št. 11 iz
Velesovega za čiščenje in
krašenje. Hvala vsem.


KORONA ŠALE
Če bodo vrtci in šole predolgo
zaprti, bodo mamice našle
zdravilo za korona virus prej kot
znanstveniki.
Moj hladilnik je imel v 24 urah
250 ogledov

EPEDEMIJA KORONA VIRUS še kar naprej razsaja. Zato smo morali imeti
veliko tridnevje in vse velikonočne praznične maše brez ljudstva. Za veliko
tridnevje in Veliko noč pa današnjo belo nedeljo smo imeli vsaj prenos preko
svetovnega spleta in župnijskega facebooka. Hvala mlademu organistu Maticu
Podobniku in njegovim staršem, potem Janezu in Aljažu Ribnikarju, ki so
omogočili, da imamo lahko tako kvaliteten prenos. Mnogi ste bili zares hvaležni
in se zahvaljevali, da smo bili vsaj tako povezani.

OD PONEDELJKA, 12. 4. so svete maše spet tako, kakor so bile pred
Veliko nočjo. Upoštevati moramo še vedno vsa navodila, ki jih naročajo
škofje, NIJZ in vlada RS. (razkuževanje, v klopi sedimo lahko vsa družina
skupaj, obvezne maske za vse od 6. leta starosti naprej…

-

-

VEROUK: še nimam dovoljenja. Vem, da v šolo greste. Ko bomo dobili
uradno dovoljenje tudi za verouk, boste obveščeni tudi preko župnijske
spletne strani. Dokler pa tega dovoljenja nimam, bo verouk na daljavo.
Upam, da bi vsaj za prvoobhajance in birmance uredili verouk tako, kakor je
bil pred korono.
BIRMA IN BIRMANCI. Sedaj moramo delovati tako, kakor, da birma bo.
Z g. opatom p. Maksimilijanom Filejem sva se že dogovorila in sicer:
Začetek devetdnevnice za birmance bo 7. maja vsakokrat pri večernih sv.
mašah ob 19h Povabljeni starši in botri, v kolikor bomo imeli dovoljenja
zaradi epidemije.
Srečanje z g. birmovalcem v ponedeljek 10. maja ob 18h, sv. maša ob 19h
(birmanci, botri in starši)
birma bo 16 maja ob 11h. Sestanek za starše bomo imeli prav kmalu v
župnijski cerkvi. Povabilo boste prejeli preko elektronskega naslova vaših
birmancev.
PRVOOBHAJANCI Tudi vam sporočam, da bomo imeli prvo obhajilo 23.
maja ob 10h. Za ta dogodek se bomo še pripravljali, da bomo zares
prepričani, da Jezus živi in je med nami. Upam da nam bo uspelo, da bi se
vsaj za en dan vsi skupaj dobili na pripravah in praktičnih vajah.
VSO ŽUPNIJO vabim k osebni molitvi in prošnji k Bogu, da bomo te načrte
tudi uresničili.
Kaj bo, če bo prepovedano. Potem pač birme in prvega obhajila še ne
bo in bomo reševali vprašanje takrat, ko bo to potrebno.
ORATORIJ TUDI LETOS BO!!!! Če bodo pogoji vsaj takšni kot lansko
leto, bo oratorij od 4. 7. do 9. 7. Vse ostale zanimive podrobnosti v
prihodnjih Oznanilih in na župnijski spletni strani. Glejte, da se bosta
pravočasno prijavili!!!! Mladinci so že v akciji.
SEEEE VIIIIDIMOOOOO!

NAMESTO CVETJA STE DAROVALI ZA SVETE MAŠE: za + Katarino
Prosen so darovali Murnovi za 1 sv. mašo; za + Jožico Ogris so darovali Murnovi
za 1 sv. mašo; za + Jožeta Sirc je daroval Viktor Pungartnik za 1; Aleksander Kne
– Adergas za 1; bratje in sestre za 5 svetih maš. Hvala za vaše darove, pokojnim pa
podari večno Veliko noč v nebesih.

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in odgovarja:
Slavko Kalan, župnik; tel.: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov
ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si ŽUPNIJSKI
TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 HVALA ZA VAŠE DAROVE ZA CERKEV,
ki jih nakažete na TRR.

Grafika: Sabina Zorman
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DOBRI OČE
Družini si namenil odlično
mesto v družbi in Cerkvi. Naj
tvoj Sveti Duh, napolnjuje
družine. Tako bodo človeško
družbo plemenitile in zidale
tvojo Cerkve. S svojo
izkušnjo bodo pomagale
premagovati predsodke in
izkrivljene poglede v družbi.
Naj delujejo kot sol zemlje,
ki družbo ozdravlja, in kot luč, ki v družbi sveti s svojim zdravim okoljem za
varno, dostojno in zadovoljno življenje. Tvoj Duh naj napolnjuje družine z
ljubeznijo do tvoje Cerkve, s katero bodo sooblikovale življenje domačih župnij
in dogodkov na drugih ravneh Cerkve. Vanje naj vliva sočutje, da bodo čuteče
do ljudi v stiski, pa naj živijo kjer koli na svetu. Posebej naj se veselijo, če
zmorejo družbo in Cerkev bogatiti z novimi člani. Veselijo naj se, če boš v
njihovi družini koga izbral za duhovnika, redovnika, redovnico ali misijonarja.
Naj podpirajo svoje člane, če se bodo čutili poklicane tudi v kateri drugi obliki
služiti ljudem. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Po: br. P. Kovač

