NAMENI SV. MAŠ od 13. 12. do 26. 12. 2021
P. 13. 12.
ob 18.00
T. 14. 12.
ob 18.00
S. 15. 12.
ob 7.00
Č. 16. 12.
ob 18.00
P. 17. 12.
ob 1800
S. 18. 12.
ob 18.00
N. 19. 12.
ob 8.00
ob 10.00
P. 20. 12
ob 18.00
T. 21.12
ob 18.00
S. 22. 12.
ob 18.00
Č. 23. 12.
ob 18.00
P. 24. 12.
ob 8.00

Lucija, devica, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja
+ Ivanka Ropret, 7. dan
Janez od Križa, duhovnik; Dušan, škof
+ Marjana (obl.) in Franjo Flac
Antonija, Krizina in druge drinske mučenke; Marija di Rossa
+ Lojze Lazar (obl.)
Adelajda, Ajda, Adela, kraljica; božična devetdnevnica
+ Majda Kotnik
-v čast sv. Krištofu za srečno vožnjo »T«
Janez de Matha, redovnik; Viviana; devetdnevnica
+ Emilija Globočnik
+ Franc Rozman
Vunibald, opat; Gatijan, misijonar; devetdnevnica
+ Marija Sekne
+ Franc Grilc
4. adventna nedelja; Urban V., papež; devetdnevnica
- za žive in pokojne farane
+Anton in Frančiška Jerič (obl.)
Dominik, opat; Vincencij Romano, duhovnik; devetdnevnica
+ Matevž Kramžar
+ Anica Vreček
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj; devetdnevnica
+ Silva Jenko
+ Marija Jagodic
Frančiška K. Cabrini, redovnica; devetdnevnica
-V čast Velesovski M.B. za blagoslov in varstvo »ZNO«
+ Andrej Ropret
Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof; devetdnevnica
+ Pavla Maček
+ Marija Šerjak (obl.)
Adam in Eva, prastarša; – sveti večer
+ Bogomir Maček (obl.)
+ Anica Zakrajšek – Argentina

ob 24.00 -POLNOČNICA – za farane žive in pokojne

S. 25. 12.
ob 8.00
ob 10.00
N. 26. 12.
ob 8.00
ob10.00

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo; Evgenija; Anastazija
+ Frančiška Stare
+ Pavla Puškarič (obl.)
+ Janez in Marija Zupin
SVETA DRUŽINA; Štefan, diakon, prvi mučenec; dan
samostojnosti in enotnosti
-za žive in pokojne farane
+++ za žive in pokojne Hribarjeve
-za domovino Slovenijo - KUD

OZNANILA IN OBVESTIL od 13. 12. do 26. 12. 2021
ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Zahvaljujem se skupini št.
1 iz Praprotne police za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni je
na vrsti v petek ali četrtek, 23. 12.
skupina št. 2 iz Praprotne Police.
JASLICE in božična drevesa bomo
postavili v torek in sredo 21 in 22. 12.
Kakor smo se dogovorili na zadnji seji
ŽPS v popoldanskem času po 15h. Že
danes hvala Štefanu in Mariji Kern, da
Ko je Elizabeta zaslišala
Marijin pozdrav, se je dete veselo sta nam pravočasno preskrbela mah za
zganílo v njenem telesu. Elizabeta jaslice.
je polna Svetega Duha na ves glas SREČANJE MINISTRANTOV:
vzkliknila in rekla: Blagoslovljena Vse ministrante vabim na vaje v
ti med ženami, in blagoslovljen sad soboto, 18. 12. ob 10h na skupne
priprave na božične praznike in
tvojega telesa! Od kod meni to,
božične svete maše. Res vas vabim, da
da pride k meni mati mojega
bomo pripravili celoten prazničen
Gospoda?«(Lk 1,41–42)
program.
4. adventna nedelja

NA ZADNJI SEJI ŽPS smo se med drugim dogovorili, da bomo od sedaj naprej
imeli tudi ob sobotah nedeljsko sv. mašo. Žal seveda brez zbora. Po končanih
težavah z epidemijo bomo o tem ponovno odločali. V nedeljah ostane še isto.
PRILOŽNOST ZA SPOVED: torek, 21. 12. od 16.30 – 17. 30. Pripravi prostor
za Novorojenega Boga.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA IN Z MARIJO PO DRUŽINAH. Dragi
starši in veroučenci lepo povabljeni od četrtka, 23. 12. naprej vsak večer k večerni
sv. maši, kjer se bomo lepo pripravili na praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ.
Vsak večer bo eden izmed otrok po žrebu prejel tudi Marijin kip, za domov z
namenom, da boste doma skupaj z vso družino molili večerno molitev. Naslednji
dan jo prinese nazaj in po žrebu, Marija roma v drugo družino.
VEROUKA od 19. 12. do 6. januarja ni več, zato pa povabljeni k mašam in
devetdnevnici.
NA SVETI VEČER ostanite doma, ni večerne maše, blagoslovite dom in jaslice,
molite skupaj ter pridite k polnočnici ob polnoči in ob božične prazniku.
NEKAJ PREDVIDENIH KONCERTOV V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI
- MPZ »Krescendo« - nedelja, 19. 12. ob 18h
- Zbor sv. Nikolaja iz Litije – 5. januar, 2022 ob 19h
- KPZ Misterium – 8. januar, 2022 ob 19h
Vsi trije zbori so med boljšimi v slovenskem prostoru. Sem prepričan, da boste
zadovoljni, če se nam boste pridružili in prisluhnili adventnim in božičnim
pesmim. Seveda ob vsakem obisku cerkve moramo vsi izpolnjevati PCT!

NAMESTO CVETJA IN SVEČ STE DAROVALI: Ob smrti + Matevža Kramžar
so Blejčevi nečaki darovali za eno sv. mašo ter 100 EUR za obnovo oltarjev. Za + Zofko
Cuderman so darovali cerkveni pevci za 1, ter sosedje; Šomošter, Martinovčevi, Jenkovi
in Brcetovi. za 5 sv. maš ter 185 EUR za obnovo oltarjev in KUD za 1 sv. mašo. Za +

Silva Pilar so darovali: sosedje Oretovi za 2, sosedje za 1, Zvone Ribnikar z družino
za 1, Podrepškovi za 1, Gorjančevi – Hotemeže za 1, Hribarjevi za 1, Gerkman –
Šenčur za 2, učenci 8d. za 1, stric Martin Gerkman- Poženik za 1, Olgi Veternik –
Tenetiše za 1, KUD za 1 in domači za 3. Za + Ivanko Ropret so darovali nečakinja
Marinka, Luže za 1, nečakinja Dragica, Šenčur za 1, nečakinja Mateja – Luže za 1,
hči Dragica z družino za 2, vnukinja Klavdija za 1, vnuk Igor z družino za 1, hči
Ivka z družino za 2, vnukinja Simona z družino za 1, vnuk Metod z družino za 1,
nečak Brane za 2, Jakovi za 1, Kodranovi za 1, svakinja Milka za 1, nečakinja Ljuba
za 1, Petrčevi za 1, Šibrnovi za 2, Janez Hočevar,- Velesovo za 1, Mici z družino,
Depala vas za 1, soseda Zavrl za 1 in Franci Jenko za 1. Iskren boglonaj za vse
darove, rajnim pa podari dobri Bog večno plačilo v nebeškem kraljestvu.

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in odgovarja: Slavko
Kalan, župnik; tel.: 04 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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UMIRI SE – VZEMI SI ČAS ZA BOGA – ZAČNI ZNOVA
Zadnji dnevi adventnega časa so pred
nama. Tudi zadnje ure letošnjega leta
bežijo skozi prste, kakor pesek v
peščeni uri. Morda že čakaš da bo
končno napočil čas, ki bo namenjen
samo nama dragi bralec. Ne, midva
sva poklicana, da čas, ki nama je
namenjen podariva sebi, bližnjemu in
Bogu. To je večni trikotnik, vse ostalo
le tekanje sem in tja, levo in desno,
gor in dol, skratka ena samo
prehitevanje samega sebe.
Božični čas je čas večnosti, katerega morava prenesti v vsakdanje življenje. Je čas
življenja, ki ga morava podariti samemu sebi. Je čas Ljubezni, ki rojeva novo
življenje v nama in najini bližini. Podarim ti ta čas življenja, podarim ti čas večnosti,
ki nama je bil dan ob vstopu na pot večnosti. Jezus je vstopil brez hrupa v moje in
tvoje srce. Neopazno vendar brez dvoma. Vstopil in ostal z nama. Rad naju ima.
Rad ima najine pastirčke, najine zvezde, vse kar diha in gre je njegov dar. Rad ima
znane in neznane, male in velike še rajši vse, ki so radi v njegovi bližini.
Bova ostala še nekaj časa z njim, v njegovi Besedi. Jaz bom kar za vedno.
Kaj pa ti?
Blagoslovljen Božič in blagoslovljeno naj bo vse vaše življenje v Bogu.
Vaš župnik Slavko

