NAMENI SV. MAŠ od 22. januarja do 4. februarja2018
P. 22. 1
drugje
T. 23. 1.
ob 19.00
S. 24. 1.
drugje
Č. 25. 1.
ob 18.00
P. 26. 1.
ob 18.00
S. 27. 1.
ob 18.00
N. 28. 1.
ob 8.00
ob 10.00
P. 29. 1.
ob 18.00
T. 30. 1.
ob 18.00
S. 31. 1.
ob 7.00
Č. 1. 2.
ob 18.00
P. 2. 2.
ob 8.00
ob 18.00
S. 3. 2.
ob 18.00
N. 4. 2.
ob 8.00
ob 10.00

Vincencij (Vinko), diakon, mučenec; Laura Vicuna, devica
+ Elizabeta Zupan
Henrik Suzo, dominikanec; zaroka Marije in Jožefa
- v zahvalo in priprošnjo
Frančišek Saleški, škof, cerk. učit.; Felicijan, škof, mučenec
- Mariji za zdravje B.
Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska, sklep osm.
+ Elizabeta Zupan
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova,
+ Frančiška Plevel (obl.) – Kuharjeva mama
Angela Merici, dev., ust. Uršulink; Vitalijan, (Živko), papež
+ Ivanka Štirn (obl.) in Jože Štirn
4. nedelja med letom; nedelja sv. pisma; Tomaž Akvinski
- za žive in pokojne farane
+ Anton Jerič, 30. dan
Konstancij, škof; Valerij, škof; Boleslava Lament, red. ust.
+++ Škofic
Hijacinta Mariscotti, tretjerednica; Martina, mučenka
+ Marjan in Jana Jenko
Janez Bosko, duh., ust. salezijancev; Franc Ksaver redovnik
- za dušno in telesno zdravje J.
Brigita Irska, opatinja; Viridijana, puščavnica.; Sever, škof
+ Rudi in Marija Višnikar
MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM
Jezusovo darovanje, svečnica –Simeon in Ana, preroka prvi petek

+ Matevž Dornik
+ Marija in Jakob Sajovic
Blaž, škof, muč.; Oskar (Ansgar), škof; b. sl. Janez Gnicovec, škof
+ Miranda Mertelj (obl.)
4. nedelja med letom; nedelja sv. pisma; Tomaž Akvinski
- za žive in pokojne farane
+ Jožef Špenko (obl.)

OZNANILA in obvestila do 4. februarja 2018
BESEDA ŽIVEGA BOGA
4. nedelja med letom

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini št. 3. iz
Trate za čiščenje in krašenje cerkve. V
soboto, 3. 2. je na vrsti skupina št. 1
iz Velesovega.


V njihovi shodnici pa je bil prav
tedaj človek z nečistim duhom in je
zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus
Nazarečan? Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, Božji.« Jezus pa
mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi
iz njega!« Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom in šel iz
njega. Vsi so se tako začudili, da so
razpravljali med seboj: »Kaj je to?
Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim
duhovom ukazuje in so mu
pokorni.« (Mr 1,23–25)

KEMIJA – Ko pride Mihec iz šole, ga
mama vpraša: »Kaj ste pa danes
delali v šoli?« – »Pri kemiji smo
delali poskuse z eksplozivnimi
snovmi.« – »Lepo. In kaj bi naj počeli
jutri v šoli?« – »V kateri šoli?«


TEČAJ ZA ZAROČENCE
Kranj: 04 280 72 00
Kje: v župnijski dvorani
Termini (petek in sobota ob 19.00;
nedelja ob 16.00): 26. – 28. januar, 16.
– 18. marec ali 1. – 3. junij
Brezje: 04 537 07 00
Kje: Brezje Termini (2., 3., in 4.
nedeljo v mesecu ob 15.00. uri)
februar: 11., 18., 25., maj: 13., 20., 27.
junij: 10., 17., 24.,oktober: 14., 21., 28

IZ ZADNJE SEJE ŽPS v ponedeljek, 8. 1. 2018. in nekaj sklepov. Razpored
branja in nedeljskih beril je do sedaj sestavljala in razpošiljala gospa Nancy Sirc.
Ker je že pred meseci prevzela novo vlogo in sicer urejanje in pripravo pesmi za
maše ob 10h, je vlogo za seznam bralcev beril prevzela članica ŽPS Katja
Čimžar. Gospe Nancy Sirc se iskreno zahvaljujem. Zelo lepo je, da berila berete
laiki tako ob delavnikih, praznikih in seveda ob nedeljah. Zahvaljujem se vsem,
ki z veseljem in pogumom stopite pred mikrofon in berete berila in druge
potrebne točke ob nedeljskih in prazničnih dnevih. V naslednjem mesecu pa
bomo pripravili znova tudi tečaj za bralce beril zlasti za tiste, ki na tem tečaju še
niste bili.
Na zadnji seji smo se pogovarjali tudi o tako imenovani »beri« za župnika in

»beri »za mežnarja na Trati. Bera je stara »ustanova« prostovoljnega daru
človeku, ki varuje, ureja in skrbi za prostovoljno zaupano službo v cerkvi. Morda
smo izgubili nekaj tega čuta hvaležnosti ali celo na to kar pozabljamo.
Spomnili smo se tudi daru, ki ga farani darujete za ogrevanje cerkve. Na tem
mestu se moram posebej zahvaliti vsem darovalcem, saj še vedno vračamo dolg
za investicijo nove peči, zalogovnika in kotlovnice. Še posebna zahvala pa velja
vsem možem, ki s svojim prostovoljnim delom in s stroji strokovno pripravljajo
les iz našega gozda za izdelavo sekancev. Vsaj 1/3 sekancev na sezono pa
moramo tudi kupiti. Kljub temu, da zime niso več tako hudo mrzle kot nekoč, je
v naši župnijski cerkvi sedaj vedno prijetno in toplo. Hvala vsem za pomoč pri
pripravi sekancev in darove »za ogrevanje«.
3. FEBRUAR GOD SVETEGA BLAŽA
Vsako leto se nas veliko zbere pri tem blagoslovu. Tudi
letos znova pristopimo k molitvi na priprošnjo Sv. Blaža.
Na ta način si bomo izprosili zdravja, ki ga tako zelo vsi
potrebujemo. Cerkev nam na njegov god podeljuje poseben
blagoslov imenovan »Blažev blagoslov«. Ob posebnih
preizkušnjah pa običajno prosimo tudi za sveto mašo za
zdravje.
SVEČNICA – PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA : 2. 2. Sveti maši
sta tako kakor ob praznikih; ob 8h in ob 18 uri. Povabljeni.
NA NEDELJO PO SVEČNICI letos je to 4. februarja, ko je po stari navadi
darovanje za sveče in elektriko. Hvala vam za vse vaše darove. Dar ki ga darujete
za cerkev je dar ki ga vlagate v našo prihodnost. To je naš jutri, da nam bo lepo
in prijetno. Dobri Bog naj vam za vse 1000 x povrne in blagoslavlja vaš trud in
delo.
Kud po lipa Adergas, vabi na uprizoritev komedije:
Antona Tomaža Linharta, v dveh dejanjih z naslovom
ŽUPANOVA MICKA.
1. premierna predstava bo v petek, 26. 1. ob 19.30
2. predstava bo v soboto, 27. 1. ob 19.30
3. predstava bo v nedeljo, 28. 1. ob 16.00
Vstopnice lahko kupite 1 uro pred predstavo. Prisrčno
vabljeni na predstavo naših mladih umetnikov.

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

Grafika: Sabina Zorman
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JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA
Kaj naj ti daruje, Bog? Kaj
lahko stvar da svojemu
Stvarniku? Kaj lahko človek
da svojemu Bogu? Vse, kar
sem, sem zaradi tebe! Vse,
kar imam, imam od tebe! Ves
sem torej tvoj!
Kaj naj ti darujem, Bog? Tudi
Marija in Jožef, sta ti v
templju darovala …, kaj naj ti
darujem jaz? Tebi, ki si dal
samega sebe! Tebi, ki si se dal ves! Tebi, ki si dal vse! Da lahko živim, si dal
svoje življenje. Da lahko živim, si premagal smrt. DA lahko živim, se mi daješ
v kruhu. In vinu.
Kaj naj ti darujem, Bog? Mar imam kaj, česar nisem prej prejel od tebe? Kaj
naj ti darujem, Bog? V svojih ranjenih dlaneh ti bom ponudil svoje strto srce
…, ozdravi moje rane …, zaceli moje srce …, da bo spet celo … da bova spet
eno …
Dal ti bom svoji dve grlici – dušo in telo, dal ti bom svoja dva golobčka – srce
in glavo – ker, kaj naj ti sicer darujem, Bog?
Povzeto po: G. Čušin

