NAMENI SV. MAŠ od 10. 1. do 23. 1. 2022

Vincencij – (Vinko), diakon, mučenec; Laura , devica
S. 22. 1.
00 + Marjeta Pucelj, obl.
ob 18.
+ Polona Kne

P. 10. 1.
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj; Agaton, škof; Viljem
00
ob 18.
+ Stanislava Sajevic
+ krstni boter in hči Marinka Škerjanec
T. 11. 1.
Pavlin OglejskiII., škof; Teodozij, menih
ob 18.00 +++ Martenčetovi
+ Jože Sirc
S. 12. 1.
Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt, škof
00
ob 7.
+ Jerič Pavel
Č. 13. 1.
Hilarij (radovan), škof; Veronika Milanslka, devica
00
ob 18.
+ Pavla Kern (obl.) – Boštarjeva mama
+ Ljudmila Nastran
P. 14. 1.
Odon (Oton), prior; Feliks Nolanski, duhovnik
ob 18.00 + Silvo Štular (obl.)
S. 15. 1.
Absolom, koprski škof; Pavel iz Teb, puščavnik; Mihej,
00
ob 18.
+ Marina Jagodic (obl.)
N. 16. 1.
2. nedelja med letom – nedelja ver. tiska; Honorat, škof
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Silvo Pilar
+ Stane Jenko
P. 17. 1.
Anton (Zvonko), puščavnik, opat; Anton Koprski, redovnik
ob 18.00 + Marija Jereb, 7. dan
T. 18. 1.
Marjeta Ogrska , kneginja, dominikanka; - edinost kristjan.
00
ob 18.
+ Matjaž Zupan - duhovnik
-za zdravje in razumevanje v družini (A.S.)
S. 19. 1.
Makarij Aleksandrijski, opat; bl. Friderik Baraga, misionar
ob 7.00 + Ivan Petrič
Č. 20. 1.
Fabijan, papež; Sebastijan , (Boštjan) mučenec
00
ob 18.
+ Marjeta Martinjak
-za duhovne poklice – kpl.
Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
P. 21. 1.
00 + Martin Ahčin (obl.)
ob 18.
+ Franc Grilc

N. 23. 1.
ob 8.00
ob10.00

3. nedelje med letom – nedelja Božje besede
- za žive in pokojne farane
+ Janez Murnik (obl.)
+ Anica Vreček

OZNANILA IN OBVESTIL od 10. 1. do 23. 1. 2022
3. nedelja med letom
Nedelja Božje besede

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Zahvaljujem se skupini št.
3 iz Praprotne police za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni je
na vrsti v soboto, 22. 1. 2022, skupina
št. 4 iz Praprotne Police.

  

Nato je vzel zvitek zvil, in ga vrnil
služabniku in sedel.
Oči vseh v shodnici so bile uprte
vanj. In začel jim je govoriti:
»Danes se je to Pismo izpolnilo
tako kakor ste slišali« (Lk 1,8-10)

ZAJČEK sedi na štoru, mimo pride
lisica in ga vpraša kaj dela.
»Kožušček si krtačim, krempeljčke
nabrusim potem pa volka prebudim…«
Ježek, miška, sova drug za drugim
šokirani sprašujejo: »Zajček, kaj to
delaš?«
»»Kožušček si krtačim, krempeljčke
nabrusim
potem
pa
volka
prebudim…«
se
ponavlja
v
nedogled. Čenče se širijo in
nazadnje
prigrmi sam volk: »Zaaajčeeeek!
Kaj pa delaš?! »Kožušček si
krtačim, krempeljčke brusim, pa
bedarije govorim.

Po lepih in dolgih božičnih počitnicah se ponovno začne VEROUK s
ponedeljkom. Vesel sem vseh s katerimi smo se srečali tudi v počitnicah pri
svetih mašah ob lepih jaslicah v naši župnijski cerkvi. Zagotovo pa boste z
veseljem pri verouku povedati, kje vse ste obiskali jaslice in kaj ste
zanimivega vse doživeli v božičnih počitnicah.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: v mesecu januarju nima srečanja v
župnišču, ga bomo imel na »ZUUMU« V februarju ga bomo imeli zagotovo 7.
februarja – kar pomeni prvi ponedeljek v mesecu ob 20h. Izbrani in izvoljeni
člani so že prejeli potrditev od Nadškofijskega ordinariata v Ljubljani. Posebne
plakete bodo prejeli na predstavitvi v nedeljo, 16. januarja. Zato vse člane
vabim, da pridejo, če je le mogoče to nedeljo k sveti maši ob 10h.

NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2021
KRSTOV je bilo 14 otrok (lani 13). Od drugod 5. (lani 7). Domačih je bilo
9. (lani 6). Dečkov 5 (lani 6) in 9 deklic (lani 7). Rojenih v zakonu je bilo 9
(lani 6 ), nezakonskih 4 (lani 6); krščenih iz civilnega zakona: 1 (lani 1).
Starši so si izbrali naslednja imena: Ema, Jana, Laura, Maja, Ajda, Inaj, Ava,
Ivan, Jernej, Gaja, Benjamin, Leila, Maj, Dora.
POROK je bilo 15 (lani 9) parov, 1 para domačih (lani 2) in 14 parov od
drugod (lani 7 od drugod).
Vesel sem, da se vedno več parov odloča za zakrament sv. zakona, ki je
znamenje večne ljubezni. Za leto 2022 je prijavljenih že 9 parov. (lani 9)
POGREBOV je bilo 12 (lani 12). 4 moških (lani 6) in 8 žensk (lani 6).
Povprečna starost moških je bila 72,5 let (lani 79,5 let), povprečna starost
žensk je bila 85,7 leta (lani 72.6 let). Previdenih je bilo 11 (lani 8), neprevideni
nagle smrti 1 (lani 4). Žarnih je bilo 9 (lani7) 3 (lani 7) pogrebi v krsti.
VEROUK obiskuje 79 (lani 77). Razporejeni so od 1. do 9. razreda po
sledečem številu: 11+ 10 + 10 + 4 + 10 +11 + 4 + 11 + 8
ŠE EN KONCERT V NEDELJO 16, januarja ob 18h. Božični program
pripravlja profesorica Irma Močnik skupaj z Mladinsko vokalno skupino
Glasbene matice, v skladbah Brittna, Močnika in Beca. Mlademu štiriglasju se
bodo pridružili še harfa, godalni kvartet in orgle. Toplo vabljeni na božični
koncert k jaslicam na Božični nedeljski večer.
        
NAMESTO CVETJA IN SVEČ JE DAROVAL za + Silvota Pilar Franci
Jenko, Praprotna Polica za 1 sv. mašo. Hvala vam za vaše darove, pokojnemu
pa večni mir v božjem naročju.

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

Grafika: Sabina Zorman
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RAZŠIRIMO SVOJA SRCA
Sporočilo Jonove knjige, nastala v 5. stoletju
pred Kristusom, je: Bog skrbi za vse ljudi, vsi so
mu enako pri srcu. Kristjani smo pogosto zelo
podobni Jonu: mislimo si namreč, da imamo mi,
ki smo tako "pridni", nebesa "rezervirana". Ljudje, ki se zdaj za Boga ne
zmenijo, jih ne zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju blagovesti neštetokrat
poudarjal, da smo vsi grešniki in zato vsi potrebni – in če smo skesani, tudi
vredni – Božjega usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu, ki sta
na negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati ogenj z neba, je dejal, da ne
vesta, kakšnega duha sta. "Sin človekov ni prišel na svet zato, da bi svet obsojal,
ampak zato, da ga odreši." Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v
tem, da se čutimo eno z grešnim svetom, da ne pometamo toliko pred
sosedovim, ampak bolj pred svojim lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo
kristjani s celim srcem. Kakšen mora biti človek, ustvarjen po Božji podobi,
nam kaže Kristus s svojim zgledom. Od tedaj naprej skozi vso zgodovino in
skozi vsa srca odmeva njegov klic, ki smo ga slišali v evangeliju: "Spreobrnite
se in verujte evangeliju!" Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da
postajamo vedno bolj polni njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni,
dobrote, razumevanja, širine. Sami dobro vemo, kako malo krščanski smo
velikokrat, kako ozki smo, sebični, zaverovani v svoj mali svet, v svojo
komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli, pričevalci
njegovega nauka, ki se imenuje blagovest odrešenja in osvobojena za vse ljudi.

