NAMENI SV. MAŠ od 26. 4. do 9. 5. 2021

S.
N.

P. 26. 4.
Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Permski, škof
00
ob 18.
+ Leopold in Ivanka Plevel
+ Marina Jagodic
T. 27. 4.
Cita, dekla, devica; Hozana, devica – Dan upora
ob 8.00 + Pavel Rezar
+ Stanislava Sajevic
S. 28. 4.
Peter Chanel, duhovnik, mučenec; Ludvik, duhovnik; Vital
00
ob 7.
+ Franc Grilc
Č. 29. 4.
Katarina Sienska, devica, sozavetnica Evrope; Robert
00
ob 18.
+ starši Pilar
+ Anica Vreček
P. 30. 4.
Pij V., papež; Jožef Kotolengo, redovnik; Pavlina, redvnica
ob 18.00 + Angela Dobnikar
+ Manca Flac
S. 1. 5.
Jožef Delavec – praznik dela; Iztok (Oriencij) škof
00
ob 8.
+ Janez Ribnikar
ob 19.00 + Marija in Jože Lahajnar
N. 2. 5.
5. velikonočna nedelja; Atanazij, škof; Boris, kralj
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Janez in Alojzija Kalan
ob 14.00 Šmarnice pri kapelici na poti na Štefano goro
P. 3. 5.
Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij
ob 19.00 + Andrej Ropret
+ Pavla Puškarič
T. 4. 5.
Florijan (Cvetko, mučenec; Ladislav Poljski, redovnik
00
ob 19.
-Za žive in pokojne gasilce
+ Jožefa Ogris
S. 5. 5.
Gotard, menih, škof; Angel , redovnik, mučenec
ob 7.00 + Franc Rozman
Č. 6. 5.
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
00
ob 19.
+ Jože in Ciril Zavrl
+ Jože Zakrajšek
P. 7. 5.
Gizela, opatinja; Flavija, mučenka – prvi petek
ob 19.00 + Anica Vreček

8. 5.
ob 19.00
9. 5.
ob 8.00
ob 10.00
ob 14.00

Obl. posvetitve Lj. Stolnice; Bonifacij., papež; Viktor
+ Marija Ahačič in pokojni Tramučni
6. velikonočna nedelja; - nedelja turizma; Izaija
- za žive in pokojne farane
+ Marija in Franc Ropret – Oretovi
- Šmarnice na poti na Štefanjo goro

OZNANILA IN OBVESTILA od 26. 4. do 9.5. 2021
4. velikonočna nedelja – nedelja
Dobrega pastirja

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri
pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za
ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce
niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko
vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi
in razkropi. Je pač najemnik in mu za
ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in
poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam
četa. Svoje življenje dam za ovce.
(Jn 10,11–15)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Lepo
se
zahvaljujem skupini št. 11 iz
Velesovega. Hvala tudi možem
in fantom, ki so pospravili božji
grob. Sedaj je na vrsti v soboto,
lahko pa že v petek 30. 4.
skupina št 12 iz Velesovega za
čiščenje in krašenje. Hvala
vsem.


KORONA ŠALE
Smeh je pol zdravja, polovica
pa izolacija.
Leta 1990 so mislili, da bomo
leta 2020 imeli leteče avte…
ampak mi se sedaj učimo, kako
se umivajo roke in vrtamo po
nosu!

EPEDEMIJA KORONA VIRUS: Še vedno imamo epidemijo, vendar
zgleda, da vendarle vedno več ljudi priporočila in pravila ter navodila
glede korone vzame resno. Zaradi tega je tudi vedno manj okuženih.
Povprečje se hvala Bogu počasi znižuje na vseh področjih in upam, da bo
to šlo čim prej na ničlo.
VEROUK JE SEDAJ DOVOLJEN. Ampak zaradi počitnic ga še ni.
Hvala Bogu imamo pa lahko dnevne duhovne vaje tako za prvoobhajance,
kakor tudi za birmance. Verouk se bo zopet nadaljeval v ponedeljek, 3.
maja za vse skupine.
ZA BIRMANCE začnemo duhovno obnovo v ponedeljek 26. aprila. S seboj
prinesite copate in delavni zvezek. Na to srečanje so povabljeni tudi birmanski
animatorji lahko pa tudi starši.

-

DOVOLJENE SO TUDI MAŠE in bogoslužja na prostem. To je predvsem
za tiste župnije, ki imajo premajhne cerkve. Mi pa bomo lahko imeli šmarnice
ob nedeljah pri kapelici na poti na Štefano goro vsako nedeljo ob 14h, razen
takrat, ko bo prvo obhajilo in birma (16. in 23. maja)
ŠMARNICE SO V MAJU VSAK VEČER OB 19h.
Vsi otroci pa tudi odrasli lepo povabljeni. Še posebej povabljeni
prvoobhajanci in birmanci. Tudi odrasli priporočimo in izročimo sebe in svoje
domače Mariji. Naj nas vse skupaj varuje in spodbuja k lepemu zdravemu in
prijetnemu življenju.
BIRMA IN BIRMANCI.
Z g. opatom p. Maksimilijanom Filejem sva se že dogovorila in sicer:
Začetek devetdnevnice za birmance bo 7. maja vsakokrat pri večernih sv.
mašah ob 19h Povabljeni starši in botri,
Srečanje z g. birmovalcem v ponedeljek 10. maja ob 18h, sv. maša ob 19h
(birmanci, botri in starši)
birma bo 16 maja ob 11h. K tej sveti maši smejo zaradi omejitev samo
birmanci, botri in starši ter najožji sorodniki.
VSO ŽUPNIJO vabim k osebni molitvi in prošnji k Bogu, da bomo te načrte
tudi uresničili.
ORATORIJ TUDI LETOS BO!!!! Če bodo pogoji vsaj takšni kot lansko
leto, bo oratorij od 4. 7. do 9. 7. Vse ostale zanimive podrobnosti v
prihodnjih Oznanilih in na župnijski spletni strani. Glejte, da se bosta
pravočasno prijavili!!!! Mladinci so že v akciji.
SEEEE VIIIIDIMOOOOO!
Karlo Acutis je mlad najstnik, naš sodobnik, ki
je pri 15. letih umrl za levkemijo. Zaradi
njegovega globokega odnosa z Bogom, žive
vere, dobrodelnosti in čudežev, ki so se začeli
dogajali po njegovi smrti, so ga ljudje že
kmalu prepoznali za svetnika. Cerkev ga je za
blaženega razglasila 10. oktobra 2020.»
Bog je za vsakega od nas napisal edinstveno in neponovljivo
zgodovino, nam pa pustil svobodo, da sami napišemo njen konec.«

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. 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
ŽUPNIJSKI TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 HVALA ZA VAŠE DAROVE ZA
CERKEV, ki jih nakažete na TRR.
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ŠMARNICE
Šmarnice za otroke SVETNIKI SO BILI
ČISTO (NE)NAVADNI LJUDJE nam v obliki
razgibanih dialogov med otroki in malim
angelom Serafinčkom približajo svetniške like
vseh starosti, stanov in obdobij. Otroke vabijo,
da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno
stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali
Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako dober, da ne bi
mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik
prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«
Marija, nebeška Mati, spremljaj nas na poti življenja,
izprosi nam trdnost vere, varuj naše družine, da bodo
mogle izpolniti veliko poslanstvo vzgoje svojih otrok. S
svojim Božjim Sinom pridi v naša srca in ostani v naših
družinah, da bomo vsi Kristusovi in zato tudi tvoji.

