NAMENI SV. MAŠ od 2. april do 15. aprila 2018
P. 2. 4.
ob 8.00
ob 10.00
T. 3. 4.
ob 18.00
S. 4. 4.
ob 7.00
Č. 5. 4.
ob 18.00
P. 6. 4.
ob 18.00
S. 7. 4.
ob 18.00
N. 8. 4.
ob 8.00
ob 10.00
P. 9. 4.
ob 18.00
T. 10. 4.
ob 18.00
S. 11. 4.
ob 7.00
Č. 12. 4.
ob 18.00
P. 13. 4.
ob 18.00
S. 14. 4.
ob 18.00
N. 15. 4.
ob 8.00
ob 10.00

Ponedeljek v velikonočni osmini; Frančišek Paolski, puščav.
Marija Egiptovska, spokornica
+ Ivan in Ciril Selan – Argentina
+ Janez Zupin
Torek v velikonočni osmini; Rihard (Riko), škof; Sikst I. papež
+ Ivan Martinjak
Sreda v velikonočni osmini; Izidor Seviljski, škof, cer. uč.
- v dober namen »B«
Četrtek v velikonočni osmini;Vomcemcok Ferrer. duhovnik
+++ starši in brat Berdon
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Petek v velikonočni osmini; Irenej iz Srema, škof, muč; prvi
petek
+ Vida Ribnikar
Sobota v vel. osm.; Janez Krstnik de la Salle, duh. – prva sobota
+++ starši Zakrajšek, Plevel in Hrovat
2. velikonočna, bela ned., nedelja Božjega usmiljena; Maksim
- za žive in pokojne farane
+ Janez Ribnikar
Maksim Aleksandrijski, škof; Hugo, škof v Rouenu
+ Matevž Dornik
Domnij (Domen), škof, mučenec; Ezekijel, prerok;
+ Elizabeta Zupan (obl.)
Stanislav, škof, muč.; Gema (Biserka) Galgani, devica, laikinja
+ v dober namen »B«
Zenon Veronski, škof; Julij I. papež; Alferij, opat
+ Anton Jerič
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Martin I. papež, mučenec, Ida; redovnica; Ursus iz Ravene, škof
+ Marta in Vinko Blaznik (obl.)
Lidvina, devica; Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci
+ Marjan Česen (obl.)
3. velikonočna nedelja; Helena (Jelica), Alzaška, kneginja
- za žive in pokojne farane
+++ starši Murnik in Kozjek



OZNANILA in obvestila do 15. aprila 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2. velikonočna nedelja

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo se zahvaljujem skupini št. 5. iz
Velesovega, da so zopet lepo uredili
cerkev za Velikonočno praznovanje.
Hvala tudi g. Angelci Maček za
krašenje cerkve. Za čez 14 dni, ko je na
vrsti skupina št. 6 iz Velesovega
prosim, da pridejo že v petek, 13. 4.
popoldan. V soboto bodo v cerkvi
namreč vaje pevskega zbora, ki bodo
Čez osem dni so bili njegovi učenci gostovali pri nas; Karmen manet.
spet notri in Tomaž z njimi.
Hvala tudi vsem drugim, ki ste
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
sodelovali pri vseh pripravah na Sveto
stopil mednje in jim rekel: »Mir vam tridnevje;
pevci,
ministrantje,
bodi!« Potem je rekel Tomažu:
mežnarji…
»Položi svoj prst sem in poglej moje 
roke! Daj svojo roko in jo položi v OBISK – Mravlja, kobilica in stonoga
so se dogovorile, da se dobijo v
mojo stran in ne bodi neveren,
stanovanju mravlje, da v miru popijejo
ampak veren.« Tomaž mu je
odgovoril in rekel:» Moj Gospod in kavo in malo poklepetajo. Kobilica in
moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker mravlja čakata debelo uro. Končno
vsa zadihana vstopi stonoga. – »Pa kje
si me videl, veruješ? Blagor tistim, si bila tako dolgo?« vpraša mravlja. –
ki niso videli, pa so začeli verovati!« »Če pa je bil zunaj napis: Prosim,
(Jn 20,26–29)

očistite čevlje!«

VEROUKA V TEM TEDNU NI zaradi Velikonočnih počitnic.
VELIKONOČNI PONEDELJEK v zadnjem času imenujemo tudi
»Emavs«. To pa zaradi dveh Jezusovih učencev, ki sta jo takoj po Veliki
noči mahnila nazaj domov – v vas Emavs, ki je blizu Jeruzalema. Ker sta
doživela toliko lepega, sta želela vse to čim prej povedati svojim sorodnikom
in prijateljem. Na poti se jima je pridružil vstali Jezus, ki sta ga prepoznala
šele pri večerji, ko je razlomil kruh in jima ga dal. Ta dan so svete maše tako,
kakor ob nedeljah. Potem pa tudi vi na pot v Emavs.

VELIKONOČNI

PONEDELJEK
in
VALUCANJE, PIRHANJE, SEKANJE. KUD »pod
lipo« Adergas pripravlja v ponedeljek ob 14 uri v
dvorani to družabno prireditev. S seboj prinesi najlepše
in najmočnejše pirhe. Za jedačo in pijačo je poskrbljeno.
NEKAJ ZAKLJUČKOV IN PREDLOGOV IZ ZADNJEGA
ŠKOFIJSKEGA SREČANJA ŽPS. Glede na pomankanje duhovnikov v
naslednjih letih v Sloveniji se pripravljamo po naslednjih korakih.
KAKŠNA DELA SO V ŽUPNIJI IN KAKO
LAHKO JAZ
POMAGAM.
V tokratnih Oznanilih vam bom predstavil KARITATIVNO

DEJAVNOST:
-

Obisk starejših, bolnikov in ljudi v stiski na domu
Vodenje in sodelovanje v župnijski Karitas
Med sosedska pomoč (še posebno starejšim)
Priprava srečanj, ki lajšajo stisko in osamljenost
Nudenje možnosti pogovora, svetovanj ljudem v stiski
Konkretna pomoč mladim družinam, mamicam, obisk družin ob
rojstvu otroka
Prevoz starejših k sveti maši, v zdravstveni dom, v trgovino
Medgeneracijski centri

V prihodnjih pa bodo predstavljene še ostale dejavnosti.

VELIKONOČNI
KONCERT:
SUNRISE – Sončni vzhod, ki bo v
nedelja, 15. april ob 19h – župnijska
cerkev Velesovo. Sodelujejo združeni zbori:
Komorni pevski zbor Mysterium, Komorni
zbor Celje, Učiteljski pevski zbor Emil Adamič, Ženski pevski zbor Petrol,
Komorni orkester Ljubljanski solisti. Vsem bo dirigiral mojster Lovro
Frelih. Slišali bomo čudovite mašne dele in nekatere druge velikonočne
pesmi mladega norveškega skladatelja OLA GJEILO. ISKRENO
VABLJENI!

Grafika: Sabina Zorman
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leto XXX

MOLITEV Z UČENCEMA IZ EMAVSA
Moje oči so zastrte in moj spomin se izgublja
v nekem filmu z vedno istim dogajanjem:
Moje upanje je izgubljeno, moja vera
ogoljufana, moja ljubezen opljuvana, obešena
in osramočena in truplo ukradeno.
Za mano moj Jeruzalem, kamor se v grozi
obračam.Pred menoj Emavs, kjer me čaka
počitek na poti v neznano.
Povej mi, neznani spremljevalec, kaj se je v
resnici zgodilo in kdo je ta, ki sem mu verjel.
Osvobodi me grozne praznine, misli, ki se jih
oklepam, in odpri ječo mojega ujetega
spomina.
Ostani pri meni, tuji prijatelj, kajti večer bo in
moj dan se bliža h koncu – če mi ne boš ti lomil
kruha in te ne bom spoznal. Amen.


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

št. 7

Georg Lengerke – Molitvenik za mlade

