NAMENI SV. MAŠ od 1. 11. do 14. 11. 2021
P. 1. 11.
ob 8.00
ob 10.00
ob 14.00
ob 18.00
T. 2. 11.
ob 8.00
ob 9.00
ob 18.00
S. 3. 11.
ob 7.00

VSI SVETI - dan spomina na mrtve
-za žive in pokojne farane
+ Anica Vreček
TRATA : - po namenu darovalcev »za očenaše«
-molitev rožnih vencev za naše rajne
+ Spomin vseh vernih rajnih; b. sl. Jakob Ukmar duhovnik
-po namenu Sv. Očeta za rajne
+ Jožef Zakrajšek
TRATA - po namenu darovalcev »za očenaše«
Viktorin Ptujski, škof, mučenec; Just mučenec
+ Pavel Jerič

Č. 4. 11.
ob 18.00
P. 5. 11.
ob 1800

+ Karel (Drago, Dragica) Boromejski, škof
+ Ivan Martinjak (obl.)
+Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika – prvi petek
+ Angela (obl.) in Jože Ribnikar
+ Franc in Angela Ropret
Lenart, opat; Demetrij (Mitja), škof; prva sobota
+ Jože Stele
+ Franc Rozman
32. ned. med letom –zahvalna nedelja; - ofer - darovanje
- za žive in pokojne farane
+ Marija Jenko (obl.)
+ Marija in Jakob Sajovic (obl.)
Gotfird (Bogomir), škof; Elizabeta od Svete Trojice, red.
+Franc Grilc
Posvetitev lateranske bazilike; Božidar, Darko), mučenec
+ Anica Vreček
Leon veliki, papež, cerkveni učitelj;
+ Franc Maček
Martin (Davorin) iz Toursa, škof
+ Kodranovi in Knapčovi
+ Janez Ham

S. 6. 11.
ob 18.00
N. 7. 11.
ob 8.00
ob 10.00
P. 8. 11.
drugje

T. 9. 11.
drugje

S. 10. 11.
ob 7.00
Č. 11. 11
ob 18.00

P. 12. 11. Jozafat Kunčevič, škof, muč.; Emilijan (Milan), duh., spokornik
ob 18.00 + Martin Ahčin
+ Franc Rozman

S. 13. 11.
ob 18.00
N. 14. 11.
ob 8.00
ob10.00

Stanislav Kostka, redovnik;
+ Rado Tušek (obl.)
+ Marina Jagodic
33. nedelja m. le. – Lovrenc Irski, škof
- za žive in pokojne farane
+++ starši Škofic (obl.)
+ Silva Jenko

OZNANILA IN OBVESTIL od 1. 11. do 14. 11. 2021
33. ned. med letom

Sedél je nasproti zakladnici in
gledal, kako množica meče denar
vanjo .Mnogo bogatih je veliko
vrglo. Prišla je tudi neka uboga
vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je
en kvadrant. Tedaj je poklical k
sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam: Ta uboga
vdova je vrgla več kot vsi, ki so
metali v zakladnico. Vsi so namreč
vrgli od svojega preobilja, ta pa je
dala od svojega uboštva vse, kar je
imela, vse, kar potrebuje za
življenje.«(Mr 12,41–44)

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Zahvaljujem se skupinam
št.7 in 8 iz Velesovega za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni je
na vrsti v soboto, 6. 11. skupina št. 9 +
10 iz Velesovega, in 13. 11. pa je na
vrsti skupina št.11 tudi iz
iz
Velesovega. Hvala za vašo skrb in
urejenost župnijske cerkve. Bog vam
povrni!
smeh priporočamo:
Učitelj verouka hoče otrokom z
zgledom razložiti krepost usmiljenja.
»recimo,« pravi, »če hoče neki voznik
tepsti svojega osla, pa mu to
preprečim – kakšno krepost gojim?«»Bratsko ljubezen«
Učiteljica me je vprašala če imam še
kakšnega brata ali sestro in sem rekel:
»ne«! Ona pa : »Hvala Bogu«

PRAZNIK VSEH SVETIH –
Jutri ni verouka, ker je praznik. V torek je spet normalno verouk.
Naslednji teden( 8 in 9. 11.) grem na duhovne vaje pa je verouk samo za 1 in
2 razred; torej v ponedeljek, ko ga ima katehistinja Ana.
Jutri se bomo srečevali na pokopališčih med seboj in z našimi rajnimi. Ne
pozabimo na molitev za naše rajne ob 14h. Pokopališče bomo ozvočili, tako da
lahko spremljate sveto mašo ob 14h tudi zunaj, zlasti tisti, ki ne izpolnjujete
pogojev PCT. Po sveti maši pridem na pokopališče in pri križu bo posebna
molitev za rajne ter blagoslov vseh grobov. Zaradi opozoril NIJZ-ja vas vljudno

prosim, da upoštevate tudi na pokopališču vsa pravila glede razdalje in nošenja mask.
Srečanje z grobovi in našimi rajnimi, naj nam po naši veri vlije novega upanja in vere
v večnost v katero upamo in verujemo. Lučka na grobu naj bo znamenje trajne
povezanosti s toplino in življenjem naših dragih.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA – v župnijski cerkvi ter na Trati bomo molili Rožne
vence za naše drage rajne starše brate in sestre, sorodnike in prijatelje. Ob 18h naprej.
Povabljeni k molitvi, ali morda vsaj h kašnemu delu. Ob molitvi Rožnega venca veste,
da lahko našim pokojnim podelimo popolni odpustek. To je naše dobro delo, neke vrste
žrtev za dušo, ki še čaka božjega usmiljenja v vicah, da prestopi prag večnosti. Zato
lepo povabljeni 1. 11. ob 18h k molitvi Rožnih vencev za naše rajne.

NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET:
- DANE SELAN – Praprotna Polica 41
- MARJA REMIC – Praprotna Polica 34
- TONI ROZMAN – Praprotna Polica 26
- LUKA JERINA – Trata 25
- NATAŠA SELAN – Trata 19/a
- MARTIN BOLKA – Trata 22
- DAVID PUŠKARIČ – Adergas 20/a
- ANGELCA MAČEK – Adergas 43
- ANI URBANČEK – Adergas 12
- ZALA TUŠEK – Adergas 29
- STANE MAČEK – Adergas 28
- ŽAN KSAVER SIRC – Adergas 26
- MARTINA GRAŠIČ – Velesovo 8
- TOMAŽ VREČEK – Velesovo 54/a
- LUKA REBERNIK – Velesovo 58
- ALEŠ KOŽELJ – Velesovo 101
SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 15. 11. ob 20.00. Iskreno vabljeni vsi člani.

NAMESTO CVETJA IN SVEČ : ob pogrebu + Magdalene Kern so darovali
sosedje Martinjakovi 50 EUR za cerkev; Ob smrti + Marjete Martinjak je
darovala Angela Ahčin 50 EUR , sestra Milka Hudobivnik 100 EUR, Veronika
Jamšek z družino 20 EUR ter anonimno ob kropljenju v skrinjici 125 EUR. Za
cerkev in Francka in Franc Ahačič za 2, ter Šimenčevi za 1 sv. mašo. Hvala za
vse vaše darove, pokojnim pa veselje v božjem naročju.

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
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ZAHVALNA NEDELJA
Pridelki narave niso
samoumevni.
Lahko bi bila polja brez semen,
hranil in dežja. Lahko bi bila tla
peščena in nerodovitna.
Pa če ne bi rasle rože, drevesa,
gozdovi? Kako bi bilo, če pridelki
zemlje ne bi imeli užitnih plodov?
Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in
rib?
Kako bi se prehranjevali? Kaj bi
jedli, da bi ostali pri življenju? S
čim bi si potešili lakoto? Lakoto
po hrani sveta. Ko je Bog ustvaril
človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi.
Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da daje svoj sad.
Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice. Bog navrže več, kakor more
človek zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. A ljudje umirajo od
lakote, ker so na svetu mogočneži, ki si prilaščajo darove narave na račun drugih.
Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, ampak ropajo, plenijo, požigajo in dopuščajo, da
so bratje in sestre ranjeni v dostojanstvu, ko si pridobivajo dobrine zemlje.
Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. Pomagajmo po svojih močeh, da je ne
bi trpeli ljudje našega veka.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

