S.

NAMENI SV. MAŠ od 18. aprila do 8 maja 2022
N.
P. 18. 4.
Ponedeljek v velikonočni osmini, Evzebij, škof;
ob 8.00 + Andrej Ropret
ob 10.00 + Janez Sitar (obl.)
+ Anica Vreček
Torek v velikonočni osmini; Leon IX., papež
T. 19. 4.
ob 19.00 + Jakob Burgar (obl.)
+ Pavel Jerič
Sreda v velikonočni osmini; Teotim(Teo), misijonar, škof
S. 20. 4.
00
- Po namenu romarjev
ob 7.
Četrtek v velikonočni osmini; Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Č. 21. 4.
ob 19.00 + Niko Puškarič in Boštjanovi - Adergas
P. 22. 4.
Petek v velikonočni osmini; Hugo, škof v Grenoblu
ob 19.00 + Marjan Česen (obl.)
+ Terezija Ropret (obl.)
Sobota v veliko., osmini; Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
S. 23. 4.
00 + Elizabeta Zupan (obl.)
ob 19.
+ Tamara Grilc (obl.)
2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja
N. 24. 4.
00
- za žive in pokojne farane
ob 8.
00 + Ivan in Ivanka Kne
ob 10.
+ Ivan Petrič
Marko, evangelist; Erinij, opat, škof
P. 25. 4.
00
+ Marina Jagodic
ob 19.
+ Magda Kern
Marija, mati dobrega sveta; Štefan Permski, škof
T. 26. 4.
00 + starši Pilar
ob 19.
+Apolonija Kne
S. 27. 4.
Cita , dekla, devica; Dan upora
drugje
---------Č. 28. 4.
Peter Chanel, duhovnik, mučenec; Vital, mučenec
drugje
P. 29. 4.
Katarina Sienska, devica, cerkvena uč. So zavetnica Evrope
drugje

P.
T.
S.
Č.

P.
S.
N.

30. 4.
ob 19.00
1.5.
ob 8.00
ob 10.00
2. 5.
ob 8.00
3. 5.
ob 19.00
4. 5.
ob 19.00
5. 5.
ob 19.00
6. 5.
ob 19.00
7. 5.
ob 19.00
8. 5.
ob 8.00
ob 10.00

Pij V., papež; Jožef Cottolengo redovnik
+ Angela Dobnikar
3. velikonočna ned. – Jožef Delavec- praznik dela
- za žive in pokojne farane
+ Ivan in Ivanka Kne
+ Ivan Petrič
Atanazij, škof; Boris, kralj
+ Jože Kešnar
Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij Kijevski,
+ Majda Kotnik
Florjan, Cvetko, mučenec; Ladislav Poljski
+ v čast Sv. Florjanu za gasilce
Gotard, menih; Angel, redovnik
+ Marija in Anton Potočnik
+ Marjeta in Franc Rozman
Dominik Savio, dijak, zavetnik mini. – prvi petek
+ Janez in Frančiška Rebernik
Gizela, opatinja; Flavija, mučenka – prva sobota
+ Ljudmila Nastran
4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja
- za žive in pokojne farane
+ Jože Dobnikar - Vopovlje

3. velikonočna nedelja

Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na
bregu, vendar učenci niso vedeli, da je
Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate
kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu:
»Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo
na desno stran čolna in boste našli.«
Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso
mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus
ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je
Simon Peter slišal, da je Gospod, si je
opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in
se vrgel v jezero. (Jn 21,4–8)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem
skupini št. 2. iz Adergasa, in go.
Angelci, da so zopet očistili in
okrasili cerkev za praznične dni
Velike noči. Hvala tudi vsem, ki ste
postavili božji grob
Sedaj bomo zopet krasili in čistili
cerkev vsak teden. Tako so na vrsti
23. 4. skupina št 3; 30. 4. pa skupina
št. 4; iz Adergasa; 7. maja pa št. 1 iz
Trate.
VESELO IN
BLAGOSLOVLJENO
VELIKO NOČ

ZAHVALJUJEM se vsem gospem za pomoč pri čiščenju oken v celi hiši
našega samostana.
Na zadnji seji ŽPS smo sklenili, da bodo odslej večerne sv. maša že od 1.
aprila naprej ob 19h. Od 1. junija pa do konca avgusta ob 20h. Naj ponovna
prilagoditev omogoči čim večji obisk večernega bogoslužja. Določili smo
tudi datum župnijskega »sinodalnega« dne. To bo v soboto, 14. maja od 9h
do 13h. Lepo povabljeni v čim večjem številu. Tokrat bo lahko po skupinah
vsak udeleženec povedal in razložil svoje mnenje in želje v zvezi z svojo
vero in upanjem na poti svojih izkustev.
Velikonočne počitnice. Verouk bomo zopet nadaljevali v ponedeljek 25.
aprila. Potem so prvomajske počitnice in spet nadaljujemo 9. maja.
ŠMARNICE bodo vsak dan ob 19h. Ob nedeljah (začnemo 8. maja) pa ob
14h pri kapelici na poti na Štefano goro. Lepo, lepo povabljeni v majniku k
Mariji, da nam izprosi novih milosti in blagoslova. Za naše družine in vse
družine po svetu. Pri šmarnicah bomo brali branje z naslovom Marija ima
rada vse otroke; za odrasle pa je naslov Marija ima mnogo oblek. V teh
šmarnicah je predstavljena zgodba tudi naše Marije. Povabljeni odrasli in
otroci.
ŠE NEKAJ POMEMBNIH DOGODKOV ZA NASLEDNJE MESECE:
14. 5. – župnijski sinodalni dan (od 9h – 13h)
15. 5. – koncert petih deklet s harfo ob 19h (spevi iz koralnih rokopisov)
5. 6. – konec veroučnega leta in razdelitev spričeval
11. 6. – 8. Marijin dan – srečanje molivcev po načinu iz Medžugorja kraljici
miru (od 9h do 15h)
19. 6. – slovesnost s procesijo Svetega Rešnjega Telesa
3. 7. – župnijski piknik
3. 7. – začetek Oratorija do 8. julija
Ob smrti + Ivana Kern so darovali člani ŽPS 75 EUR za cerkev; in ob smrti
+ Ljudmile Kokalj iz Suhe je sin Marko daroval 50 EUR za cerkev v
Velesovem. Hvala za dar, pokojnima pa večno Veliko noč.

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
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ŠMARNICE ZA MARIJO
»Ko bom velika, bom skrbela za Marijin oltar. Tako lepa je ta naša Marija,« je večkrat
rekla Urška, ko je pomagala teti Petri pri krašenju oltarjev. Teta je bila po poklicu
cvetličarka, zato je vedno okusno razporedila šopke. Nikoli ni na oltarje postavljala
preveč cvetja, raje samo eno rožo in nekaj zelenja. In skoraj vse rože je poleg zelenjave
sama gojila v župnijskem vrtu. Ne glede na letni čas je teta znala pričarati lepe fantazijske
šopke, da so jih vsi občudovali. S posebno ljubeznijo je izdelala okrasni šopek za Marijin
oltar. Ko so se maja pričele šmarnice, sta z Urško povsod nabirali dišeče bele šmarnice;
v gozdu sta poznali vse prostore, v neki senčni grabi so cvetele čisto do konca maja.
Po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov

Blagoslov velikonočnih jedil na sliki (Trata 2022)
kaže na resnost kristjanov v tretjem tisočletju in
prvič po koroni.
Marija je spremljala številne poti, ki vodijo mimo
cerkve na grob svojega dragega ali drage. Prižgal
si svečo, znamenje tople ljubezni in življenja,
položil droben pomladni cvet v zahvalo za vse
dneve skupnega veselja na tem svetu. In v ali za
naprej pričakovanju večne Velike noči.
Bog vas blagoslovi in utrdi vero v večno Veliko
noč.
Župnik Slavko s sodelavci.

