NAMENI SV. MAŠ od 6. 9. do 19. 9. 2021
P. 6. 9.
ob 18.00
T. 7. 9
ob 7.00
ob 18.00
S. 8. 9.
ob 8.00
ob 18.00
Č. 9. 9.
ob 18.00
P. 10. 9.
ob 1800
S. 11. 9.
ob 7.00
ob 17.00
N. 12. 9.
ob 8.00
ob 10.00
ob 15.00
P. 13. 9.
ob 18.00
T. 14. 9.
ob 18.00
S. 15. 9.
ob 7.00
Č. 16. 9.
ob 18.00

Zaharija, prerok; Favst, mučenec; Bertrand, redovnik
+ Franc Rozman
Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica, mučenka
+Vinko Cuderman
+ Janez Blažun (obl.)
Marijino rojstvo – mali šmaren; Korbinijan, škof
+ Ana in Marjeta Kne
+ Anton Ribnikar (obl.)
Peter Klaver, jezuit, misijonar; Friderik Ozanam, laik
+ Stane Jenko
Nikolaj Tolentinski, sporkornik; Oglerij, opat
+++ Navžarjevi
+Marina Jagodic
Prot in Hijacint, mučenca; Bernard in Bonaventura, muč.
+ Jakob Burgar
-za blagoslovljen in srečen zakon
24. nedelja med letom; Marijino ime, Tacijan, mučenec
- za žive in pokojne farane
+ za žive in pokojne Čimžar – Tatinec
+ Andrej Ropret
+ Franc Grilc
+ Pavla Puškarič
Janez zlatousti, škof, cer. uč.;Marija Jezusova karmeličanka
+ Anica Vreček;
+ Jožefa Ogris
Povišanje sv. križa; Janez Gabriel Dufresne, mučnec
+ Angela Dobnikar
+++ Napotnikovi
Žalostna mati Božja; Valerijan, mučenec
+ Vida Urbanček (obl.)
Kornelij, papež in Ciprijan, Ljudmila; Milka, kneginja
+ Jože Sirc
+++ Olipovi

P. 17. 9.
Robert Bellarmino;; Hhildegard, redovnica
ob 18.00 +++ Tončkovi
+ Starši in Vido Maček
S. 18. 9.
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik; Ariadna mučenka
00
ob 14
- za blagoslovljen in srečen zakon
ob 18.00 + Vučan Marko (obl.)
N. 19. 9.
25. nedelja med letom-ned. svetilniških kandidatov
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob10.00 + Franc in Frančiška Jagodic (obl.)

OZNANILA IN OBVESTILA od 6. 9. do 19. 9. 2021
24. ned. med letom

Tedaj je poklical k sebi množico
skupaj z učenci in jim rekel: »Če
hoče kdo hoditi za menoj, naj se
odpove sebi in vzame svoj križ
ter hodi za menoj. Kdor namreč
hoče rešiti svoje življenje, ga bo
izgúbil; kdor pa izgubi svoje
življenje zaradi mene in zaradi
evangelija, ga bo rešil.«
(Mr. 8,34–35)

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Zahvaljujem se skupinam
št.2 in 3 iz Trate za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni
je na vrsti v soboto, 11. 9. skupina št.
1iz Velesovega, 18. 9. pa je na vrsti
skupina št. 2 iz Velesovega. .



PRAZNIK MALEGA ŠMARNA:
Slovesno procesijo in sveto mašo bo
vodil g. Franci Trstenjak, direktor
Radia ognjišče. Z velikim veseljem
povabljeni vsi Marijini častilci od
blizu in daleč. Še posebej dobrodošle
narodne noše.

VEROUK
Na zadnji strani oznanil je napisan urnik verouka. Res želim, da skušamo
urediti urnik tako, da bomo lahko imeli nemoten verouk, kakor je prav.
Vse dodatne želje uskladite z željami dodatnih obšolskih dejavnosti.
Vpis za prvošolce in Jezusove urice je v naslednjem tednu in sicer:
Pon. – 6. 9. od 16h do 18h
Tor., - 7. 9. od 16h do 18h
Če je bil otrok krščen v naši župniji, imate vse zapisano v domači matični
knjigi. Če je bil otrok krščen kje drugje, prinesite s seboj Krstni list ali
Družinsko knjižico. Za vse ostale veroučence je tako, kakor je bilo do
sedaj. Verouk bomo pričeli v nedeljo, 12. 9.

Povabljeni k vsem svetim mašam, še posebej k slovesni sveti maši ob 15h, ki
jo bo vodil msgr. Franc Trstenjak – iz Ognjišča.
Nekaj cenika v zvezi z Učbeniki.:
1.r. do 3. r. delovni zvezek = 11,00 EUR + 3 EUR liturgični = skupaj 14,00
4. r. do 8. r. delovni zvezek = 6, 5 EUR
- učbenik
= 8, 5 EUR
Vpisnina na otroka je
= 20,00 EUR
Najlepša hvala za sodelovanje in z veseljem vas pričakujemo katehetinja
Dragica, Ana in katehet Slavko.
ŽELJA VSEH KATEHETOV JE: Veselimo se in uživajmo z vedoželjnostjo
otrok na poti, ki vodi novim ciljem naproti!


RADIO OGNJIŠČE
Vsi ki smo »prijatelji Radia Ognjišče« smo že prejeli povabilo na skupno srečanje v
torek zjutraj. Ob 7h bo sveta maša in po njej se bomo srečali v živo z nekaterimi
zaposlenimi na tem radiu. Seveda večer prej bodo pri nas prenočili, potem se bodo s
kolesi tako, kakor bodo prišli odpravili tudi naprej, po naši lepi Gorenjski, obiskat še
druge svoje »PRO« - jevce. Torej, kdor le more, se naj nam za tisto urico z veseljem
pridruži, pa čeprav je bo to zjutraj.

Grafika: Sabina Zorman
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Ob smrti :+ Apolonije Kne ste darovali za sv. maše: brat Ciril za 1; sestra Cecilija Noč za 1,
Stane Jenko za 1, za + Ivana Petrič ste darovali: Jakovi za 1, KUD Pod Lipo Adergas za 1,
Šinkovčevi za 1, Mira Kalan z družino za 1, Martinovčevi za 1, Korenovi in prijatelji za 1,
Franci Jenko za 1, sosedje za 7, Tomaž in nataša z družino za 1, sestrična Marina za 1,
ključarja Milan in Stane za 1, Lapajne za 3, Marja Remic za 1, Zaplotnikovi za 2, nečakinje za
1, Kodranovi za 1, Jamnikovi iz Dola za 1, Peterlinovi za 3, Mira Perko za 1, Anica Sparhakel
za 1, Brce Miha za 3, Lanišek – Mihelič – Zagorica za 5, Tomše Fanika za 3, Silvo Sirc za 1,
Bukovinski tončka za 3. BOG NAJ PODARI RANJIM VEČNI MIR IN POKOJ.

URNIK VEROUKA 2021/2022
Ura
PONEDELJEK
13.30-14.15
14.30- 15.15
4. r.
15.30-16.15
5. r.
16.15-17.00
1. r.
17.00-17.45
2. r. / 8. r.
16.15-17.00
Jezusove urice

TOREK
3. r.
6. r.
7. r.
9. r.

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

PRAZNIK ROJSTVA DEVICE MARIJE
Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri treh osebah, pri Jezusu, Mariji in
Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto: Jezusovo zaradi združenja
božje narave s človeško naravo v eni osebi, obenem zaradi deviškega spočetja v moči
Svetega Duha; Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja, to se pravi zaradi
tega, ker je bila kot mati prihodnjega Odrešenika po posebni Božji naklonjenosti že v
prvem trenutku bivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in obvarovana izvirnega
greha; Krstnikova zaradi tega, ker je bil – kakor na temelju Svetega pisma trdijo cerkveni
očetje – izvirnega greha očiščen že pred rojstvom. Starša Joahim in Ana naj bi si po
dolgih letih izprosila od Boga hčerko. Gotovo sta jo takoj, še pred rojstvom posvetila
Bogu. Sicer pa si jo je Bog sam posvetil z njenim brezmadežnim spočetjem. Izročilo je
ohranilo zahvalno pesem, ki naj bi jo bila ob rojstvu svoje hčere zapela srečna mati Ana:
»Hvalno pesem bom pela Gospodu, ki me je obiskal in mi odvzel sramoto pri mojih
sovražnikih ter mi dal bogat sad pravičnosti pred svojim obličjem.«
Po. H. Sernec

