NAMENI SV. MAŠ od 5. marca do 18. marca 2018

OZNANILA in obvestila do 18. marca 2018
BESEDA ŽIVEGA BOGA
4. postna nedelja

P. 5. 3
ob 18.00
T. 6. 3.
ob 18.00
S. 7. 3.
ob 7.00
Č. 8. 3.
ob 18.00
P. 9. 3.
ob 18.00
S. 10. 3.
ob 18.00
N. 11. 3.
ob 8.00
ob 10.00
P. 12. 3.
ob 18.00
T. 13. 3.
ob 18.00
S. 14. 3.
ob 7.00
Č. 15. 3.
ob 18.00
P. 16. 3.
ob 18.00
S. 17. 3.
ob 18.00
N. 18. 3.
ob 8.00
ob 10.00

Hadrijan (Jadran), mučenec; Olivija (Livija), mučenka;
+ Elizabeta Zupan
Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica; Marcijan mučenec
+ Rudolf Ribnikar
Perpetua in Felicita, učenki; Pavel, škof; Terezija Redi, red.
+ Miranda Mertelj
Janez od Boga; red. ust.; Vincencij Kadlubek, škof; Blažka, muč.
+ Frančiška Plevel (obl.) - Adergas
MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM
+ Frančiška Rimska, red.; Bruno Kverfurtski, škof, mučenec
+ Miha Kepic
40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof
+ starši Pavec in brat Janez
4. postna nedelja; Benedkt, škof; Sofronij, škof
- za žive in pokojne farane
+ Janez Murnik (obl.)
Inocent I., papež; Justina devica, redovnica ; gregorjevo
+ Ciril Selan – Argentina F. J.
Leander Seviljski, menih, škof; Evfrazija, muč.; Kristina muč.
+ Marija Zorman (obl.)
Matilda, kraljica, Leobin škof; Pavlina redovnica
+ V zahvalo za zdravje A.
Ludovika de Marillac, red.; Klemen Marija Dvoržak, redovnik
+ Anton Jerič
MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM
+Hilarij Oglejski, škof; b. sl. Danijel Halas, duh., mučenec
+ starši in Janez Plevel
Patrik (Patricij), škof, misijonar; Jedrt (Jerica), dev. opatinja
+ Alojz in Frančiška Selan
5. postna, tiha nedelja; papeška nedelja; Ciril Jeruzalemski
- za žive in pokojne farane
+ Janez Čimžar (obl.)

Bog namreč svojega Sina ni poslal
na svet, da bi svet sodil, ampak da bi
se svet po njem rešil. Sodba pa je v
tem, da je prišla luč na svet in so
ljudje bolj ljubili temo kakor luč,
kajti njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo, sovraži luč
in ne pride k luči, da se ne bi
pokazala njegova dela. Kdor pa se
ravna po resnici, pride k luči, da se
razkrije, da so njegova dela narejena
v Bogu.« (Jn 3,17.19–21)

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupini št. 3. iz
Velesovega da so zopet lepo uredili
cerkev za bogoslužje v naslednjih dveh
tednih. V soboto, 17. marca je na vrsti
skupina št. 4 iz Velesovega. Hvala za
vaše delo, ki ga storite zato, da je naša
cerkev vedno lepo urejena za
bogoslužje.

ČAJ – Blondinka v baru:
»Oprostite, kaj je hibiskus?« –
»Čaj.« – »Potem mi prinesite
kamilični hibiskus.«

PIKE – Predsednika nogometnega
kluba, ki je izpadel iz prve lige, so
vprašali: »Kakšna je razlika med
pikapolonico in vašo ekipo?« – »To
pa ne bi vedel.« – »Pikapolonica ima
več pik!«

»ENO JE POTREBNO« je naslov
letošnjega oratorija, ki bo potekal od 8. julija do 13.
julija 2018.
ANIMATORJI IN OSTALI SDELAVCI imamo
novo srečanje v soboto, 17. marca ob 20. uri. Vsi
mladi, ki želite en teden »pa še mal« podariti našim
otrokom, lepo povabljeni. Pridite z veseljem tudi
mladi iz 9. razreda. Skupaj bomo utrdili medsebojne vezi ter pripravili
smernice za letošnji teden za naše otroke.
NA ZADNJI SEJI ŽPS smo se dogovorili, da se bomo srečanja na škofijski ravni
vseh ŽPS 10. 3. udeležili v čim večjem številu. Srečanje bo potekalo v Zavodu sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Odhod iz Adergasa ob 8.30.

Jezus!
Les, ki ga imaš rad in si ga obdeloval, tokrat kot križ čaka,
da ga neseš v svojo smrt. Ta križ bo spremenil svet. Je
znamenje, ki bo viselo na verižicah. To je ključ do nebes,
ti, Jezus, pa boš z njim odklepal prvi. Pomagaj mi, da bom
vstopil in se ne zadrževal na vratih.
Tudi zame, zate se si odločil in ne premišljeval, ali sem
primeren ali moram se koga prepustiti moji prednosti…
HVALA TI, JEZUS! B. Golob
KRIŽEV POT V STIŠKI VASI – TIHA NEDELJA 18. 3. OB 15H
Pred parimi leti smo obudili romanje na postno pobožnost s Križevim potom
v Stiško vas. Tudi letos vas prisrčno vabim na to srečanje, še posebej mlade
in bodoče birmance. Naj vas zadnji tedni postnega časa spodbudijo na pot
nekega lepega postnega dejanja.
CELODNEVNO ČEŠČENJE bo v soboto, 24. 3. Svete maše bodo ob 8h
in ob 18h. vmes bo priložnost za sveto spoved.
NEKAJ DUHOVNIH PREDLOGOV ZA POSTNI ČAS 2018
- Pogosteje se bom udeležil svete maše med tednom.
- Udeležil se bom križevega pota ob nedeljah ali ob petkih. Ob nedeljah je 15
minut pred sveto mašo. Enkrat ob 8h drugič ob 10h
- Molil ob četrtkih pred Najsvetejšim, za nas naše družine, našo državo in
nove duhovne poklice
- Pomnožil osebno molitev.
- Obiskal bolnega prijatelja ali farana.
- Pogosteje molil za svojo ženo – moža – otroke, fanta, dekle…
- Se še posebej vključil v svoje župniške skupine katerim posebej pripadam
- Opravil dobro velikonočno spoved.

OB SMRTI + Ane Jerič ste darovali namesto cvetja za svete maše : za 1 sv. maši
sosed – Roblekovi; Jakovi za 1; ožji prijatelji Velesovo za 1; Tone in Marija Jagodica
za 1; Dragarjevi, Vučanovi in Ropretovi za 1; sosedje Kodranovi za 1; Kozeljevi za
1; Svoji krstni botri Janez Petrič; domači za 6 sv. maš; Zavrlovi in Bdetovi za 4;
kofetarji za 2; Ani Blažuna za 1; brat Tone za 3; sošolka Francka za 2; svoji botri
Štefka Svetelj za 1; Graščovi za 1; Tomaž in Mojca Vreček za 1. Bog vam povrni za
vaše darove, + Ani pa podari večni mir v božjem naročju. Naj počiva v miru!

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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PREPROSTO NEVERJETEN!
Ja – tudi to si pogosto mislim o sebi: Hej, Bog, s čim sem
si zaslužil, da se tako zelo zanimaš zame?! Saj me vendar
poznaš! V resnici se ne morem pohvaliti s kupom blestečih
stvari. Ampak očitno Boga to nič kaj ne zanima. Njegova
ljubezen je neomajna. In kaj to naredi z menoj? Sezuje me.
Pritečem kot izgubljeni sin v evangeliju. Včasih sploh ne
morem verjeti, da nebeški Oče znova razširi roke in me
smeje pozdravi. Kot izgubljeni sin zajecljam: »Oče, grešil sem zoper nebo in pred
teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin!« (Lk 15,21). Sploh ne morem
dojeti, kako se Bog odzove name, skesanega grešnika. Pravzaprav bi moral reči:
Konec je z mano! Za kazen me bo uničil s pogledom! A ne bi moral reči nekaj takšnega
kot: »Izgini! Pojdi mi izpred oči! Nikoli, nikoli, nikoli več te nočem videti!« Ampak
točno tega Bog ne naredi! Namesto tega je totalno srečen, da sem našel nazaj k njemu.
Zame je pripravil slavje. Najboljše od najboljšega!
Priložnost za to mi ponuja pri sveti spovedi. In kaj je spoved?
Spoved je kot reden update v mojem življenju. Če posodobitev programov izpuščam,
bo šla nekega dne po gobe cela programska oprema. Moj prenosnik je brez zaščite in
izpostavljen napadu virusov in trojancev.
Spoved je kot servis pri avtomobilu. Vozilo mora k mehaniku najmanj na vsakih
30.000 km, sicer se reč ustavi, pokvari se motor. Cerkev pravi: najmanj enkrat na leto
– najbolje pred veliko nočjo – naj bi vsak katoličan šel k spovedi.
Spoved je kot tuš po napornem pohodu. Domov prideš na smrt utrujen. Prah s ceste
se je pomešal s tvojim znojem. Smrdiš in takšen nikakor ne moreš med ljudi. Vendar
se po tuširanju počutiš kot prerojen. Tvoja koža lahko znova diha. Življenjske moči
se ti povrnejo. Oblečeš sveža oblačila.
Po: Youcat – Spoved

