NAMENI SV. MAŠ od 21. 3. do 3. 4. 2022

S. 2.4.
ob 18.00

P. 21. 3.
Serapion, škof, mučenec;Lupicin, opat
00
ob 18.
za srečen porod v čast Sv. Ani
+Apolonija Kne
T. 22. 3.
Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh
ob 18.00 +Johanca in Miha Kepic (obl.)
+ Andrej Ropret
S. 23. 3.
Alfonz Turibij Turibij iz Mongroveja; škof
00
ob 7.
-Za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu

N. 3.4.
ob 8.00
ob10.00

Č. 24. 3.
Katarina švedska, redovnica; Dioniz Palestinski, mučenec
00
ob 18.
+ Jože Čimžar (obl.)
+ Jožefa Ogris
P. 25. 3.
Gospodovo oznanjenje; CELODNEVNO ČEŠČENJE
ob 8.00 +Ana Petrič (obl.) in Ivan Petrič
ob 18.00 + Slavka in Jože Jereb
za zdravje – U.F.
S. 26. 3.
Evgenija, mučenka; Ludgar, škof
ob 11.00 v zahvalo za 70 let – Jože Gašperlin
ob 18.00 + Janez Zupin
+ Ljudmila Nastran
N. 27. 3.
4. . postna nedelja – Pelerin, redovni, redovnik;
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Marta in Vinko Blaznik (obl.)
+ Janez Kern
P. 28. 3.
+ Proterij, škof; Milada (Marija Praška), devica; Bojan
ob 18.00 + Janez Ham
+ Magda Kern
T. 29. 3.
+ Bertold, redovnik; Štefan IX., papež
00
ob 18.
+ Ivan Martinjak
S. 30. 3.
Janez Klimak, opat; Amadej(Bogoljub) Savojski, vojvoda
00
ob 7.
Na mesto sveč za sorodnike »Č«
Č. 31. 3.
Gvido (Vido), opat; Benjamin, diakon, mučenec; Kornelija
ob 18.00 + Marjeta Martinjak
za zdravje V. L.
P. 1.4.
-Tomaž Tolentinski, misionar; Irena mučenka – prvi petek
00
ob 18.
+ Ivanka Ropret

Frančišek Paolski, puščavnik; Marija Egiptovska- prva sob.
+ Silvo Pilar
za zdravje; Ludvik K.
5. postna, tiha nedelja
za žive in pokojne farane
+++ Gašperlin, Moranovi, Berlinovi, Bankovi, Vidmarjevi
in Anica Moran
+ Mici Pestra

OZNANILA IN OBVESTILA od 21. 3. do 3. 4. 2022
3. postna nedelja

V templju je našel prodajalce
volov, ovc in golobov ter
menjalce denarja, ki so sedeli
tam. In iz vrvi je spletel bič ter
vse izgnal iz templja z ovcami
in voli vred. Menjalcem je
raztresel denar in prevrnil
mize, prodajalcem golobov
pa rekel: »Spravite proč vse to
in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!«
(Jn 2,14–16)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE: Zahvaljujem se
skupini št. 8 za lepo urejeno in
okrašeno cerkev ob prazniku Sv.
Jožefa. Čez 14 dni je na vrsti
Adergas št. 1 in sicer za
soboto,2. aprila. Hvala vam za
pomoč



LAHKO SE NASMNEJIMO
Župnik reče ministrantu Blažu:
»kaj sem slišal: povsod okrog
govoriš, da sem jaz župnik,
osel!« »Ne, gospod župnik, tega
pa čisto gotovo nikoli nisem
rekel. Saj do zdajle še vedel
nisem!«
Kaj je nujno treba storiti preden
vstanemo Treba se je uleči.

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA je v tednu ki je pred nami!
Spomnil bi vas na skupno molitev, ki jo imamo preko celega dneva.
Celodnevno češčenje je že več kot 100 let prav na materinski dan – 25. marca.
Ob 8h je sveta maša in potem boste prihajali moliti po starodavnem vrstnem
redu. Še posebej bodite pozorni veroučenci!
Ta teden je namesto verouka ena ura molitve pred najsvetejšim. To pomeni da
verouka ni je pa ura molitve. Hvala za razumevanje. Predlagam naslednji vrstni

red za veroučence: Od 15h – 16h otroci nižjih razredov (od 1 – 5 razreda) Od
16h – do 17h otroci od 5 – 9 razreda. Dragi otroci, Jezus vas pričakuje.
V kolikor ne moreš priti ob predlagani uri se pridruži katerikoli drugi uri
molitve. Po šolska mladina povabljeni ob kateri koli uri, samo pridi…
Priložnost za sveto spoved bo od 8h do 10h ter od 17h do 18h
Ob 18h bo slovesna sveta maša, ki jo bo vodil dekan g. Urban Kokalj. Lepo
vabljeni na zaključek letošnjega celodnevnega češčenja.
KONCERT V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI: 27. marec ob 18h : sakralni
koncert v okviru sakralnega abonmaja, z naslovom »NOVO ROJSTVO«
ki ga pripravlja kvartet pevcev, ki so magistrirali petje na Akademiji za glasbo.
Nastopajo kot solisti v SNG Opera in Balet, Slovenska filharmonija (Marko
Erzar, Gregor Ravnik, Sabina Gruden Gaja Sorč in organistka Nika Frelih. Pod
korom že lahko dobite zgibanke, kjer so bolj predstavljeni pevci sami in krasen
program. V kolikor vas zanima ga vzemite in povabljeni, da jim skupaj
prisluhnemo.
ZAHVALA Kakor že veste imamo v našem domu Duhovnih vaj sedaj še
možnost prenočitve in počitka za begunce iz Ukrajine. Običajno pridejo pozno
zvečer in zjutraj po zajtrku že nadaljujejo pot v druge države. Najprej se lepo
zahvaljujem g. županu Francu Čebulju in delu Župnijskega pastoralnega sveta,
in nekaterim posameznikom, ki so takoj vedeli kako pomagati. Hvala tudi
»starejšim in mlajšim« mladincem, ki so že organizirali in so pripravljeni
pomagati. Hvala vam vsem, ki sodelujete in predvsem molite za mir v Ukrajini!
KUD POD LIPO ADERGAS vabi na MATERINSKI DAN v nedeljo 27.
marca ob 15.uri v dvorano Adergas. Nastopili bodo otroci z igrico:
»KAKŠNE BARVE JE SVET« skupaj z domačimi glasbeniki, recitatorji in
pevci. Dragi možje tokrat povabite vi svoje žene na predstavo in praznovanje.
Iskreno vabljeni. Hvala vsem organizatorjem za čas in trud, nastopajočim pa
veliko poguma in veselega nastopanja na odru. Vsem mamam in mamicam pa
vse najboljše ob materinskem dnevu.
    
NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za svete maše: Za + Ivana Kern:
Mlačevi za 1; Marta Burgar za 1; Za + Marijo Pestar je darovala Slavka Arh
iz Preddvora za 1, Milka Demšar, Dvorje za 1.Hvala vam dragi verniki za
darovane sv. maše, pokojnim pa večni mir in pokoj.

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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POSTNI ČAS
Spet je petek, spet križev pot … Oh ja, in spet LUČ
Kjer je Luč, je prižgano tudi upanje!
Roka se oprime dlani, zamere so
pozabljene,
v dušah se prižiga ljubezen, ki išče
bližino.
Kdor je poln Luči, razsvetljuje temo,
odkriva nove možnosti in drugačne
poti. Z Lučjo v sebi spoštujemo tišino.
Če bi hodili kot sence po temnih
poteh, se ne bi vznemirjali, saj tema
ne moti teme. Že droben plamen
vzbudi pozornost, zastavlja vprašanja
in zahteva odgovore, kaj šele sijaj
neugasljive Luči. Kjer gori luč, je
tema poražena. Vse postaja jasno,
čisto, pregledno,obsijano s svetlobo,
postavljeno v jasnino presoje.
Luč zmaguje temo.
Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

št. 6

