NAMENI SV. MAŠ od 4. 10. do 17. 10. 2021
P. 4. 10.
ob 18.00
T. 5. 10.
ob 18.00
S. 6. 10.
ob 7.00
Č. 7. 10.
ob 18.00
P. 8. 10.
ob 1800
S. 9. 10.
ob 18.00
N. 10. 10.
ob 8.00
ob 10.00
P. 11. 10.
ob 18.00
T. 12. 10.
ob 18.00
S. 13. 10.
ob 7.00
Č. 14. 10.
ob 18.00

Frančišk Asiški, redovni ustanovitelj; Avrea (Zlatka) devica
+Magda Kern, 7. dan
Marija Favstina Kowalska, redovnica; Flora (Cvetka), dev.
+ Franc Ogris
+ Franc Grilc
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov; Marija; Fides;
+ Jože Kešnar
Rožnovenska Mati Božja; Justina, devica; Mučenka; Marko
+ Franc Urbanček (obl.)
+ Jože Sirc
Tajda – Ajda , spokornica ; Benedikta, devica; Pelagija, dev;
+ Francka Šavs in starši Blejčevi
+ Marjeta Martinjak, 7. dan
Abraham, očak; Sara, S.P. žena; Dionizij, škof
+ Ljudmila Nastran
+ Angela in Vinko Cuderman
28. nedelja med letom; Danijel, škof – smn Trata,
Velesovo, Praprotna Polica
TRATA – za žive in pokojne farane – »smn »
+ Anica Vreček
+ Franc Rozman
Janez XXIII,, papež; Filip, diakon; Bruno Kolenski, škof;
+ Alojzija Kalan (obl.)
+ Franc in Marjeta Rozman
Maksimilijan Celjski, mučenec;
+ Marija Maček (obl.)
+ Stane Jenko )(obl.)
Gerald, vitez; Koloman, mučenec;
+ Jožefa Ogris
Kalist I., papež, mučenec; Gavdencij (Veselko), škof;
-za zdravje v družini – Pekovi
+ Angela Dobnikar

P. 15. 10. Terezija Velika, devica, cerkvena učiteljica
ob 18.00 +++ Škofic
+ Boštjan in Andrej Novak

S. 16. 10. Gal, opat, ; Marjeta Marija Alakok; devica;
ob 18.00 +++ rodbina Torč
+ Pavla in Peter Kavran
N. 17. 10. 29. nedelja med letom; Ignacij Antiohijski., škof, muč.;
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob10.00 - v zahvala za 10 let blagoslova v zakonu D. K.

OZNANILA IN OBVESTILA od 4. 10. do 17. 10. 2021
27. ned. med letom

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel
svojim učencem: »Kako težko bodo
tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje
kraljestvo!« Učenci so se čudili
njegovim besedam. In Jezus je vnovič
spregovóril: »Otroci, kako težko je priti
v Božje kraljestvo! Laže gre kamela
skozi šivankino uho, kakor pride
bogataš v Božje kraljestvo.« Ti pa so še
bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo
se potem more rešiti?« Jezus se je ozrl
vanje in rekel: »Pri ljudeh je to
nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri
Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,23–29)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Zahvaljujem se
skupinam št.3 in 4 iz Velesovega
za čiščenje in krašenje cerkve. Za
naslednje 14 dni je na vrsti v
soboto, 9. 10. skupina št. 5 iz
Velesovega, in 16. 10. pa je na
vrsti skupina št. 6 iz Velesovega.
Hvala za vašo skrb in urejenost
župnijske cerkve. Bog vam
povrni!
smeh priporočamo
Župnik je vprašal kaplana, o čem
misli pridigati. »Govoril bom o
kreposti in varčnosti,« je
odgovoril kaplan. Pametno« je
dejal župnik, »toda potem bomo
raje imeli nabirko pred pridigo«.

VOLITVE
NOVI ozrl
ŽPSokrog
= NOVI
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET.
Tedaj se jeV Jezus
in rekel
Volilna
komisija
je
v
nedeljo,
26.
9.
ob
svojim učencem: »Kako težko bodo19h pregledala in preštela vse
tisti, ki imajo
Božje
volilne
lističepremoženje,
in ugotovila,prišli
da jevbilo
139 veljavnih glasovnic in ena
kraljestvo!« Skupaj
Učenci
se 4 vasi
čudiliso bili izvoljeni kandidati za dobo
neveljavna.
140. so
Iz vseh
njegovim besedam.
In Jezus
je vnovič
naslednjih
5 let. Večina
izvoljenih
članov in članic so bili, o zaupani jim
spregovóril:
»Otroci,
kako
težko
je priti
vlogi, že obveščeni in sem tudi zelo
vesel, da so zaupano vlogo tudi z
v
Božje
kraljestvo!
Laže
gre
kamela
veseljem sprejeli. Nekaj članov (4) in članic ima župnik pravico
skozi šivankino uho, kakor pride
imenovati tudi sam. Po funkciji pa spada med ŽPS predstavnik
bogataš
pevskega zbora
morda
še kdo, ki bi obogatil s svojim
vključarjev
Božje kraljestvo.«
Ti painso
še bolj
strmeli in govorili med seboj: »Kdo se
potem more rešiti?« Jezus se je ozrl
vanje in rekel: »Pri ljudeh je to

znanjem in izkušnjami pri župnijski sestavi pastoralnega sveta. Ko bodo vsi
predstavniki sprejeli svojo odločitev in bodo potrjeni tudi od Nadškofijskega
Ordinariata, bodo objavljeni tudi v Oznanilih.
Tokrat pa vas že sedaj vse, ki ste obveščeni v sodelovanju v Novem ŽPS-ju z
veseljem vabim na prvo sejo že v ponedeljek, 4. 10. ob 20h v župnijski dom.
Hvala še enkrat vsem volivcem, še posebej pa vsem, ki ste izrazili svojo
privolitev. Volivci so vam zaupali svoj glas in s tem poudarili vašo ljubezen
do župnije. Čestitam!

250 LETNICA POSVETITEV SEDANJE
ŽUPNIJSKE CERKVE
Najprej vas iskreno vabim, da si v resnici vzamete čas ob koncu tedna in se
udeležite srečanj pri sveti maši, torej četrtek, petek in soboto ob 18h. Vsak večer
se bomo srečali z enim od duhovnikov, ki je na nek način povezan z našo
župnijo. V četrtek, g. Peter Miroslavič, župnik ki je tukaj podaril večino let
svoje mladosti, v petek, g. Jože Plut, arhidiakon, duhovnik, ki nas zastopa
pred našim nadškofom in v soboto, g. Jože Lap, ki ima kar nekaj sorodnikov
in prijateljev v naši župniji in vedno pride z veseljem med nas. Med vsako sveto
mašo bo poskrbljeno za sveto spoved. Res, povabljeni z veseljem, da skupaj
praznujemo in dokažemo svojo zavest pripadnosti župniji. Povabljeni pa seveda
tudi verniki od drugod. Vse večerne maše bodo imeli ozvočenje tudi zunaj pred
cerkvijo. To pa zaradi KORONE in zaradi težav s »PCT« Tudi obhajilo bo
istočasno pred cerkvijo. V nedeljo, 10. 10. ob 10h, bo slovesnost vodil škof,
g. Franci Šuštar, generalni vikar ljubljanske nadškofije. Če bodo le
vremenske razmere dopuščale, bomo imeli sv. mašo zunaj ali pa v cerkvi ob
vsakem vremenu. Lepo povabljene tudi narodne noše.
Hvala KUD pod Lipo Adergas, ki se je z veseljem vključilo k praznovanju. V
četrtek po sv. maši bodo pripravili fotografsko razstavo s kulturnim programom
o naši župniji skozi čas v samostankam hodniku.
Posebna zahvala pa velja tudi možem iz Praprotne Police, ki so z veseljem
postavili mlaje, ki jih je podaril Vinko Zorman iz Praprotne Police.
VEROUČENCI: namesto k verouku pridite ta teden v četrtek, petek in
soboto ter nedeljo: k svetim mašam, seveda skupaj s svojimi starši. Želim,
da prav vsak faran spozna veličino praznika in globoko vero prednikov ki
so nam podarili in zaupali prečudovito arhitekturo – cerkev.

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

Grafika: Sabina Zorman
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ROŽNVENSKA NEDELJA
V vsaki naši Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko
je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo
k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje
kraljestvo. Resnično, povem vam: kdor ne
sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor
ne pride vanj.« In objel jih je, položil nanje roke in
jih blagoslavljal Mr 10,13–16.
Jezus je objemal otroke in se jih ljubeče
dotikal. Mnogi so zmotnem prepričanju, da se
vera lahko poučuje tako kot matematika in
zgodovina, mučijo in obremenjujejo jo s teoretično veroučno snovjo.
Posledica: ko mladi opravijo z birmo, odidejo v prepričanju, da so končno
rešili vprašanje vere: to je nekaj, kar je samo za otroke. In tako je za mlade v
dobi odraščanja, ko s telesnim, spolnim, čustvenim in razumskim razvojem
pridejo problemi in je treba izbirati med različnimi življenjskimi ponudbami,
zelo težko in vprašljivo, da bi se obračali na Jezusa kot učitelja, ki ima prave
predloge za pošteno, lepo ustvarjalno, uresničeno življenje. Nujno je torej
potrebno najti tak način kateheze, ki ne bo vsiljevanje nazorov ali razlog za
zasičenost z zakramenti, temveč objem in ljubeč dotik, ki pripravita mlade na
življenjsko pomembno srečanje z Jezusom v času izbir.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

