NAMENI SV. MAŠ od 21. 11. do 4. 12. 2022
P. 21. 11
Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof, mučenec
ob 18.00 Namesto sveč ob 1. nov. za vse +++ sorodnike »Č«
-V čast Sv. Duhu za zdravje in M.B. v priprošnjo »D«
T. 22. 11. Cecilija (Cilka), devica, mučenka
ob 18.00 +++ pevci in organisti
+ Marina Jagodic
S. 23. 11. Klemen I., papež, mučenec; Kolumban, irski muč,;
ob 7.00 + Ivan Petrič
Č. 24. 11. Andrej Dung-Lac, duh. in drugi vietnamski mučenci; Cvetka
ob 18.00 +++ strica Kremžar Matevž in Anton, ter bratranec Alfonz
+ Vinko Cuderman
P. 25. 11. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
ob 18.00 + Jože Maček (obl.) in Frančiška
+ Jože in Angela Grilc
S. 26. 11. Leonard Portomavriški, redovnik; Valerijan Oglejski, škof
ob 18.00 + Janez in Marija Zupin
+ Mici Pestar
N. 27. 11. 1.adventna nedelja – blagoslov obnovljenih treh oltarjev
ob 10.00 - za žive in pokojne farane
+ Anton Jagodic (obl.)
+ Slavka Sajevic (obl.)
P. 28. 11. Katarina Laboure, redovnica; Elijan, mučenec….
ob 18.00 -v zahvalo in priprošnjo Mariji (M. S.)
+ Marija Jereb
T. 29. 11. Filomen, mučenec; Saturnin, mučenec
ob 18.00 + Silvo Pilar (obl.)
+ Mici Pestar
S. 30. 11. Andrej, apostol; Friderik, eremit
ob 7.00
- Za srečno vožnjo S. R.
Č. 1. 12.
Edmund, mučenec; Marija Klementina, mučenka
ob 18.00 +Andrej Maček (obl.) in +++ Prinčevi
+++ Malenškovi
Bibijana (Vivijana), mučenka – prvi petek
P. 2. 12.
00
ob 18.
Ivanka Ropret (obl.)

Frančišek Ksaver, duhovnik; Sofonija, prerok – prva sobota
S. 3. 12.
00
ob 18.
+++ Škofic
+ Apolonija Kne
N. 4. 12.
2. adv. nedelja; Janez Damaščan, duh., Barbara, muč.
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Silvo Pilar
+ Jožef Zakrajšek

OZNANILA in obvestila od 21. 11. do 4. 12. 2022
BESEDA ŽIVEGA BOGA
1. ADVENTNA NEDELJA

Bodite torej budni,
ker ne veste, katerega dne pride vaš
Gospod! Vedite pa: ko bi hišni
gospodar vedel, ob kateri straži pride
tat, bi ostal buden in ne bi pústil
vlomíti v svojo hišo.
Zato bodite tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.«
(Mt 24,42–44

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem
skupinam št. 2.in 3 iz Trate za lepo
urejeno in okrašeno cerkev. Še
posebej za vse darove in ofer, ki ste
ga darovali na zahvalno nedeljo. V
soboto, 26. 11. je na vrsti skupina
št. 1 iz Velesovega , v soboto, 3.
12. pa št. 2 iz Velesovega.
  
SMEH PRIPOROČAMO
Sodnik: „Torej ste videli, kako
sta se zakonca tepla. Kateri od
njiju je po vašem imel prav?“
Priča: „Prav sem imel jaz, ker se
nisem poročil!“
Mlada kolesarka se pelje skozi
križišče pri rdeči luči. Policist jo
ustavi: „Ali niste slišali mojega
žvižga?“ „O ja“ „Ampak imam
zmenek z drugim.“

PRED NAMI je kar nekaj lepih dogodkov. Najprej god sv. Cecilije (22. 11.),
ki je zavetnica cerkvene glasbe. Začetek Adventnega časa 27. 11. – prva
adventna nedelja. V adventu še posebej več povabljeni na srečanje z
Evharističnim dogodkom pri svetih mašah med tednom.
27. 11. ob 10h blagoslov obnovljenih oltarjev (g. nadškof Stanislav Zore)
Miklavžev obisk – v nedeljo 4. 12. ob 15h

GOD SV. CECILIJE: (22. 11.) Vsem pevcem in pevkam, organistom in
pevovodjem čestitam ob godu sv. Cecilije in vam voščim še veliko veselja ob
vajah in nastopih pri svetih mašah in drugih slovesnostih v župniji. Zvečer ob
18h imamo sveto mašo. Po maši ste lepo povabljeni v župnišče na malico in
kratko druženje. Lepo prosim, da mi odgovorni od vsakega zbora (Mešani PZ,
Mladinski PZ in Otroški PZ do ponedeljka zvečer sporočite, koliko vas bo
prišlo na malico po večerni sv. maši.
BLAGOSLOV OBNOVLJENIH OLTARJEV: Kakor ste že opazili smo
sedaj dobili vse oltarje v čisto novi preobleki. Na njih je bilo veliko
opravljenega dela, katerega bodo predstavili strokovnjaki in restavratorji v
nedeljo sami po sv. maši. Za ta dogodek je prav, da se vsi skupaj lepo
pripravimo in se vsem, ki so nam ta, lahko rečemo kar stoletni namen pomagali
uresničiti. Ključarji s sodelavci bodo poskrbeli za mlaje pred cerkvijo, Angelca
Maček za okrasitev, fantje, dekleta in žene ter ŽPS za pogostitev po sv. maši.
To nedeljo bo samo ena sveta maša ob 10h, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof
in metropolit msgr. Stanislav Zore. Prav je da se te svete maše udeležimo v
čim večjem številu. Nadškofa nimamo velikokrat med sabo, zato je prav, da
mu z veseljem prisluhnemo. Samo tisti, ki ste zares v nedeljo ob 10h zadržani
pa je nedeljska sv. maša tudi v soboto ob 18h. Naj bo ta nedelja ob enem tudi
lep vstop v 1. adventno nedeljo z vzklikom PRIPRAVIMO GOSPODOVO
POT.
MIKLAVŽEVA NEDELJA – 4. 12. KUD Pod lipo Adergas pripravlja srečanje
z Miklavžem, ki bo ob 15. uri v dvorani . Ob igrici bomo pričakali Miklavža ter
prejeli darila. Vabim vas dragi starši, da svoje otroke tako kakor običajno prijavite
za srečanje in za pripravo daril. Vpisnina
je 15 EUR. Vpišite vse male otroke do
vključno 3. razreda. Če pa menite, da bi
še starejši bratec ali sestrica prejela darilo
v dvorani pa ravno tako lahko vpišete.
Prosim vas, da to storite zagotovo do
torka 29. 11. Naj nas Sveti Miklavž
razveseli s svojo srčno dobroto in
pomaga, da bomo tudi mi razveseljevali
druge.
ANIMATORJI ORATORIJA Lepo
povabljeni na prvo srečanje z novima voditeljima v soboto, 10. decembra ob 19h.
 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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1. Adventna nedelja- nedelja Karitas
Kakšnih misli in občutkov ste danes stopili v to 1. adventno nedeljo?
Mogoče: Veselim se tednov pred božičem – z vso njihovo čarobnostjo,
velikimi in malimi skrivnostmi ter vonjem po kuhanem vinu in piškotih!
Morda pa tudi: Ojoj ..., pošlji voščilnice, pripravi darila, kdaj mi bo vse to
uspelo? Nekateri morda pomislijo na svetleče oči svojih otrok ali vnukov,
ko ti nestrpno odštevajo dneve in komaj čakajo, da se rodi Jezušček!
Mogoče pa tudi: Nič nočem slišati. Moje življenje je postalo temačno.
Sploh ne vem, kako bi letos praznoval božič. Da, vse to je lahko:
čarobnost, stres, veselje, tesnoba, vprašanja. Tako raznolik zna biti advent
in nekajkrat se napetost zariše tudi v bogoslužju: prepevamo »Čuj iz višav
veseli glas« – medtem ko v evangeliju slišimo tudi: »Bodite torej budni,
ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar« (Mt 24,42). Slednje čisto nič ne
zveni kot ‚mili advent‘ .Kaj pa je pravzaprav advent? Alfred Delp, jezuit,
ki so ga leta 1945 usmrtili nacisti, pravi: »Advent je čas pretresenosti.«
V bogoslužju v teh tednih nastopi vijolična, barva spokornosti. Nakazuje,
da smo iz adventa morda napravili nekaj, kar sploh nima kaj opraviti z
njim. Advent še ni božič – tudi ni ljubek in prijeten. Advent nas želi učiti
čuječnosti, da bi na novo usmerili pogled ter se pripravili na Gospodov
prihod. Advent – to niso svetlo sijoča drevesca, temveč sij male sveče
sredi teme. Advent je čas, v katerem lahko raste hrepenenje, hrepenenje
po polnem življenju, po njem, ki prihaja, da prinese pravičnost in veselje!
Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič

