NAMENI SV. MAŠ od 6. avgusta do 27. avgusta 2017
l

P.
T.
S.
Č.
P.
S.

N.

7. 8.
ob 7.00
8. 8.
ob 20.00
9. 8.
ob 7.00
10. 8.
ob 20.00
11. 8
ob 19.00
12. 8.
ob 16.00
ob 20.00
13. 8.
ob 8.00
ob 10.00

Sikst II., papež, muč.; Kajtan Tienski, duh., red., ustanov.
+ Marijana Plevel
Dominik, duh., ustanovitelj dominikancev
TRATA: +++ starši in bratje Kalan
Terezija B. od Križa (Edith Stein) mučenka, sozavet. Evrope
+ Francka Šaus
Lovrenc, diakon, mučenec; Arhangel, redovnik
+ Frančiška Plevel – kuharjeva mama
Klara (Jasna), devica, red., ustanoviteljica.; Suzana, mučenka
+ Miranda Mertelj
Ivana Šantalska, vodva, red.; Lelija, devica
- za blagoslovnjen in srečen zakon
+ Ana Petrič in +++ Mrkčovi ter prošnja
19. nedelja med letom; Poncijan, papež in Hipolit, duh. muč.

- za žive in pokojne farane
+ Domen Kern

P.

14. 8.
Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec; Evzebij, duhovnik
00
ob 20.
+++ starši Ropreči

T.

15. 8.
ob 8.00
ob 10.00
16. 8.
ob 7.00
17. 8.
ob 7.00
18. 8.
ob 20.00
19. 8.
ob 20.00
20. 8.
ob 8.00
ob 10.00

S.
Č.
P.
S.
N.

Marijnio vnebovzetje – veliki šmaren
- za žive in pokojne farane
+ Vida Ribnikar
Rok, romar, spokornik; Štefan I., Ogrski, kralj
- za dušno in telesno zdravje – J.
Evzebij, papež, mučnec; Hijacint poljski duhovnik
- za spreobrnjenje
Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat
+ Ana Lebar
Janey Eudes, dihovnik; Ludivk Toulouški, škof
+ Angela Sirec
20. ned. med letom; Bernard, opat; Samuel – Samo, prerok
- za žive in pokojne farane
+++ Škandrovi

P. 21. 7.
ob 7.00
T. 22. 8.
ob 20.00
S. 23. 8.
ob 7.00
Č. 24. 8.
ob 20.00
P. 25. 8.
ob 20.00
S. 26. 8.
ob 20.00
N. 27. 8.
ob 8.00
ob 10.00

Pij X., papež, mučenec; Sidonij (Zdenko) škof,
- Mariji v zahvalo – A.
Devica Marija Kraljica; Tomaž Percy; mučenec
TRATA : + Stanislav Snedec (obl.)
Roza iz Lime, devica, redovnica; Justinijan, samotar
+ Mito Trefalt (obl.)
Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar
+ Jože Podjed (obl.)
Ludvik IX, Francoski kralj; Mirjam križanega Jezusa, red.
+ Ogris Franc (obl.)
Ivana Bichier, red., ustan.; Zefirin, papež;
+ Janez Ropret (obl.)
21. nedelja med letom; Monika, mati sv. Avguština
– za žive in pokojne farane
+ Marija Grilc (obl.)

OZNANILA in obvestila do 27. avgusta 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
19. nedelja med letom

Ob četrti nočni straži je Jezus šel k
njim, stopajoč po morju. Ko so ga
učenci videli hoditi po morju, so se
prestrašili in rekli:»Prikazen je!« In
od strahu so zavpili. On pa jih je
takoj ogovoril: »Bodite brez skrbi!
Jaz sem; ne bojte se!«
(Mt 14,25–27)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 4, 5 in
6. iz Velesovega za očiščeno in urejeno
ter okrašeno cerkev za bogoslužje. Prav
tako se zahvaljujem vsem, ki v teh lepih
mesecih darujete svoje lepe rože iz vaših
vrtičkov za cerkev.
Ker so oznanila za 3 tedne, je naslednji
razpored krašenja cerkve:
sobota; 12. 8.: Velesovo skup. št. 7
sobota; 19. 8. : Velesovo skup. št. 8
sobota; 26. 8. : Velesovo skup. št. 9 +10

PREVARA – »Iz česa je tale jopica?«
vprašuje kupec. »Iz čiste volne,
gospod!« odvrne trgovec. »Ampak
tukaj piše, da je iz bombaža!«
Trgovec: »To je zato, da prevaramo
molje!«

Nedelja, 13. avgusta, ob 20.00
Cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo
(Adergas)
POZNORENESANČNA POLIFONIJA IZ
HRENOVIH KODEKSOV
INGENIUM ENSEMBLE
Zala Strmole, Monika Fele sopran
Blaž Strmole, Domen Anžlovar, Martin Logar,
Gašper Banovec tenor
Matjaž Strmole bariton
Jan Kuhar bas
ANSAMBEL RENESANČNIH POZAVN
Dušan Kranjc, Tin Cugelj, Matic Kovač, Stefan
Konzett, Adrian France renesančne pozavne
Tomaž Sevšek orgle
HARRY VAN DER KAMP bas, glasbeno vodstvo
Spored: Lambert de Sayve, Orlando di Lasso, Jacobus Handl - Gallus, Costanzo
Porta, Claudio Merulo, Francesco Stivori, Annibale Padovano
Korne knjige, ki so bile nekoč last ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena,
vsebujejo liturgično glasbo italijanskih in frankoflamskih mojstrov. Med skladbami
je maša za devet pevcev in pet pozavn Lamberta de Sayve, ki bo zazvenela prvič v
novejšem času, pa tudi Lassov magnifikat, ki se je ohranil samo v Ljubljani.
Dragi farani. Lahko smo ponosni na program, ki ga prpravlja Festival tudi v naši
župnijski cerkvi. Nedelja zvečer, 13 avgust ob 20h naj bo droben kamenček v
mozaiku naše kulturne in praznične scene počitniškega žaljenja. Iskreno povabljeni
na kulturni večer.
ZAKLJUČNI IZLET V IZOLO za birmance in prvoobhajnce, njihove starše in
brate in sestre. Zagotovo bomo šli. Nekaj se vas je že prijavilo. Ostali prosim, da
pokličete čim prej.
NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE
- 2. september – zaključni izlet birmancev in staršev – obvezna prijava pri župniku
- 3. september – angelska nedelja: Blagoslov koles in kolesarjev pri 10h sv. maši
- 10. september ob 15h – slovesna procesija s kipom Velesovske Matere Božje – škof
dr. Franc Šuštar
- 16. september – Stična mladih
- 23. september – praznovanje 10 letnice novih orgel v župnijski cerkvi
- 30. september – župnijsko romanje

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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UČITELJICA VERE IN PRIPROŠNJICA
Ta poletni mesec preživljamo predvsem počitniško, vendar je njegovo bogoslužno in
duhovno središče veliki praznik Marijinega vnebovzetja. Med našimi sodobniki je to
priljubljen romarski praznik, ko se marsikdo napoti h kakemu krajevnemu ali pa bolj
širše znanemu Marijinemu svetišču.
Vesel sem, da češčenje Matere Božje med slovenskim vernim ljudstvom tako
priljubljeno. Vsak čas pa ima svoje značilnosti in svoje potrebe. Ko je bilo potrebno
pospeševati in braniti katoliško vernost in jo varovati pred reformacijskimi poskusi
njenega oženja, je bila marijanska pobožnost posebno primerna za to. Ko so naše
prednike stiskale vsakovrstne nadloge in nevarnosti, jim je bila nebeška Mati
neprimerljiva varuhinja in tolažnica. Danes pa nam prihaja naproti v sodobnih
potrebah. To pa je potreba po zvestobi in trdnosti v naši osebni veri. Kajti devico
Marijo je teta Elizabeta blagrovala ravno zaradi njene vere: »Blagor ji, ki je verovala«
(Lk 1,45). Kakor pri nas se je tudi pri njej z vero začelo vse. Tudi zanjo je bila vera
temelj, osnova in vsebina njenega poslanstva.
Naš sekularizirani svet postaja v svoji prostozidarski kristjanofobiji podoben tistemu
nekdanjemu okolju, ki je vedno bolj sovražilo Jezusa in v katerem je morala Marija
ohranjati svojo vero in pripadnost svojemu skrivnostnemu Sinu. Tako nam danes
prihaja Mati Božja naproti kot učiteljica in varuhinja vere, kakršno v tem
zgodovinskem trenutku še posebej potrebujemo.
Ko si bomo v prihodnjih mesecih in letih zastavljali vprašanje, kako poglabljati svoj
osebni verni odnos z Jezusom, ki vsakega izmed nas neizmerno ljubi, nam bo Devica
Marija velika učiteljica vere in priprošnjica, zato si večkrat prikličimo v spomin njen
zgled in se k njej zatekajmo po pomoč.
msgr. dr. A. Stres, SSŠ 2012

