NAMENI SV. MAŠ od 7. 2. do 20. 2. 2022
P. 7. 2.
ob 18.00
T. 8. 2.
ob 8.00
S. 9. 2.
ob 7.00
Č. 10. 2.
ob 18.00
P. 11. 2.
ob 18.00
S. 12. 2.
ob 18.00
N. 13. 2.
ob 8.00
ob 10.00
P. 14. 2.
ob 18.00
T. 15. 2.
ob 18.00
S. 16. 2.
ob 7.00
Č. 17. 2.
ob 18.00

Nivard, redovnik; Ava, spokornica; Rihard, kralj
+ Mici Pestar – pogrebna sv. maša
Hieronim Emiliani, redovnik; - Prešernov dan
+ Ivanka Plevel
+ Anica Vreček
Apolonija (Polona), devica, mučenka
+ Apolonija Kne
Sholastika, devica; Alojzij Stepinac, škof, mučenec
+ Marija Jereb, 30. dan – Slemčeva teta
+ Pavel Jerič
Lurška Mati božja, svet. dan bolnikov; Saturnin in Viktorija
+++ Kodranovi in Knapčevi
+ Jože Zakrajšek
Evlalija, mučenka; Feliks, opat
+ Ana Jerič (obl.)
+ Jože Sirc
6. nedelja med letom; Jordan Saški, redovnik; Kristina
- za žive in pokojne farane
+ Frančiška Krivec – Cerklje
+ Andrej Ropret (obl.)
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
+ Mici Pestar, 7. dan
Klavdij, redovnik; Georgija , devica; Soigefrid, škof
+ Marija Zorman (obl.) – Thovnikova mama
+ Marjeta Martinjak
Julijana, mučenka; Onezim, škof;
+ Angela Dobnikar
Silvin, škof; 7 ustanoviteljev servitov
+ Anica Uršič
+ Ljudmila Nastran

Frančišek Regis, duhovnik; Janez, Peter Neel, duhovnik
P. 18. 2.
00 + Matevž Kramžar
ob 18.
+ Ivan Petrič

S. 19. 2.
Konrad iz Piacenze, spokornik; Alvarez, redovnik
ob 18.00 + Jana in Marjan Jenko
+ Marina Jagodic
N. 20. 2.
7. ned.m.l.; Jacinta in Frančišek Marto, fatim. Pastirčka
00
ob 8.
- za žive in pokojne farane
ob10.00 + Franc Sirc (obl.)
+ Anica Vreček

OZNANILA IN OBVESTIL od 7. 2. do 20. 2. 2022
7. nedelja med letom

Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Vam pa, ki poslušate,
pravim: Ljubíte svoje sovražnike,
delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte
tiste,
ki
vas
preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo
ravnajo z vami. Ne sodíte in ne boste
sojeni. Ne obsojajte in ne boste
obsojeni. Odpuščajte in vam bo
odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in
zvrhano mero vam bodo nasuli v
naročje. S kakršno mero namreč
merite, s takšno se vam bo odmerilo.«
(Lk 6,27–28.37–38)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
Zahvaljujem se
skupini št. 5 iz Praprotne Police
za čiščenje in krašenje cerkve. Za
naslednje 14 dni je na vrsti v
soboto,19. 2. 2022, skupina št. 6
iz Praprotne Police.

 
LAHKO SE NASMEJIMO

ČIŠČENJE
–
»Gospod
direktor, moja žena vas
prisrčno pozdravlja in rada bi,
da bi mi jutri dali dopust, ker
jutri dali dopust, ker moja žena
jutri načrtuje veliko čiščenje
hiše.« – »Žal mi je, ne morem,
ker imamo zdaj veliko naročil!«
– »Najlepša hvala, gospod
direktor, vedel sem, da me ne
boste razočarali.«
JAJCA – »Zakaj kokoši nesejo
jajca?« – »Če bi jih metale, bi se
vse razbile.«

VEROUK : Ker so počitnice, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja,
prav na dneve, ko imamo verouk seveda so počitnice tudi za verouk. Dragi
veroučenci imejte se lepo, odpočijte se in ostanite zdravi.
SEJA ŽPS bo kljub počitnicam v ponedeljek, 7. 2. ob 20h v župnijskih
prostorih. Lepo povabljeni vsi novoizvoljeni člani našega ŽPS.

ZAVOD BISERI se želi predstaviti v nedeljo, 13. 2. Ta zavod pomaga nosečim
mamicam v stiskah, da se lažje odločijo za življenje. Po maši bodo zbirali tudi
prostovoljne darove.
VSAK ČETRTEK imamo po sveti maši do 19h še molitev pred najsvetejšim.
Molimo predvsem za naše družine, nove duhovne poklice in duhovno in telesno
zdravje vseh nas in našega naroda. Lepo povabljeni.
Kaj je Sinoda?
S sklicem te sinode papež
Frančišek vabi celotno Cerkev k
premišljevanju o odločilni tematiki
za njeno življenje in poslanstvo: »Prav pot
sinodalnosti je tisto, k čemur Bog vabi Cerkev
tretjega tisočletja.« Po sledeh prenove Cerkve, ki
jo je predlagal drugi vatikanski koncil, je ta skupna
hoja hkrati dar in naloga. Celotno Božje ljudstvo
je po krstu soudeleženo pri skupnem dostojanstvu
in poklicu.
V župnijah, v majhnih krščanskih skupnostih, v
laiških gibanjih, v redovnih skupnostih in v drugih
oblikah občestva smo žene in možje, mladi in stari
povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki
prihaja, da bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev
ter nas vodil v globlje občestvo v smeri našega poslanstva v svetu.
Medtem ko Cerkev stopa na sinodalno pot, moramo vložiti vse svoje moči, da se
ukoreninimo v izkušnjah pristnega poslušanja in razločevanja ter postanemo
Cerkev, kakršno želi Bog.
       
NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za svete maše: za + Mici Pestar
Pekovi : Anže, Urška, Klara, Nuša in Miha za 3 sv. maše, Viktor Pungartnik za
1; Omakarjevi za 2; Neža Čebašek za 1; Markuševi za 1; sosedje: Blejčevi,
Pungartnik, Škerjanc Lojzka, Urbančkovi, Kotnikovi, Martinkovi, Martenčetovi
za 2; Vinko Sirc za 1; Silvo Sirc za 1; Anica Albreht za 1; Milka Sirc za 1; Anica
Sirc za 1; Blejčevi za 2. Hvala vam za vaše darovane svete maše, pokojni 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
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ODPUŠČAJTE IN VAM BO ODPUŠČENO
Oče, nič ni tako težko, kakor podariti pravo odpuščanje,
posebno tistim, ki so nam blizu iz zaradi katerih smo res trpeli.
Kako težavno je to odpuščanje! Toliko izgovorov se nam mota
po glavi: »Ali moram prav jaz narediti prvi korak? Ali se
splača odpustiti? Ne, ne morem, zdaj še ne morem, morda jutri
…«Odpuščanje nas zelo veliko stane. Ali je odpustiti sploh
mogoče? Oče, vemo: sprava in odpuščanje sta mogoča samo
po Tebi. Podeli nam torej milost odpuščanja, moč, da se
spravimo s tistimi, ki živijo z nami pod isto streho, in s tistimi,
ki so daleč. Daj, da bomo ljubili tudi sovražnike. Ne dopusti,
da sonce zaide nad zamero ali jezo v naših srcih. Podeli nam
milost prvega koraka, da bomo podobni Tebi. G. Danneels

