NAMENI SV. MAŠ 29. 8. do 11. 9. 2022
P. 29. 8.
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
ob 20.00 -Velesovski M.B. v priprošnjo za zdravje – Ciril, Ani in
Urban
T. 30. 8.
Feliks – Srečko, mučenec; Alfred, škof; Pahomij, plemič
00
ob 20.
TRATA + starši Bobnar ( obl.) – Velesovo 64
+ Marina Jagodic
S. 31. 8.
Rajmund – Rajko redovnik, kardinal; Nikodem Jez. Učenec
ob 7.00 + Angela Dobnikar
Č. 1.9.
Egidij – Tilen, opat; Ivana tretjerednica
ob 18.00 + Franc Ogris (obl.)
+ Ivanka Ropret
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
P. 2.9.
Marjeta, devica, mučenka – prvi petek
ob 18.00 +++ Tončkovi
+Magda Kern
S. 3. 9.
Gregor Veliki, papež; Bazilisa, mučenka – prva sobota
ob 18.00 + Jože Stele (obl.)
+ Janez Sirc (obl.)
N. 4. 9.
23. nedelja med letom – angelska nedelja; Mojzes, prerok
00
ob 8.
- za žive in pokojne farane
ob 10.00 + V zahvalo za vse prejete dobrote (A.D.)
+ Janez Blažun (obl.)
P. 5. 9.
Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica
00
ob 18.
-V zahvalo za 50 let in priprošnjo M.B. za zdravje D
T. 6. 9.
Zaharija, prerok; Bertrand, redovnik
ob 18.00 + Ana in Cirila Kimovec
+ Ljudmila Nastran
S. 7. 9.
Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica, mučenka
00
ob 7.
+ Janez Ribnikar
Č. 8. 9.
Rojstvo Device Marije – mali šmaren
ob 8.00
+ Ivan Petrič
ob 18.00 + Marija Jereb
+ Jože Kešnar

P. 9. 9.
Peter Klaver, jezuit, misijonar
00
ob 18.
+ Anton Ribnikar (obl.)
+ starši in bratje Kalan
S. 10. 9.
Nikolaj Tolentinski, spokornik; Pulherija, Leposlava
ob 1200
- Zlata poroka
00
ob 14.
- Za blagoslovljen in srečen zakon
ob 18.00 + Silvo Pilar
N. 11. 9.
24. nedelja med letom
ob 8.00 - za žive in pokojne farane
ob 10.00 + Franc in Vida Urbanček (obl.)
+ Angelca in Ciril Ropret (Brezovica)
ob 15.00 + starši Slemčevi
+ Ivanka in Marija Tomažič (obl.) - Grčevi

OZNANILA in obvestila od 29. 8. do 11. 9. 2022
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem
skupinam št. 2 in 3 iz Praprotne
Police. Za naslednje 14 dni je na
vrsti v soboto, 3. 9. Praprotna
Polica št. 4 in v soboto 10. 9. skupina
št. 5 iz Praprotne Police

Tisti čas so z Jezusom potovale
RAKETA – Učitelj vpraša:
velike množice. Obrnil se je in jim »Če v razdalji enega kilometra
rekel: »Če kdo pride k meni in ne
izstrelijo raketo, kaj vidiš ali
zavrača svojega očeta, matere, žene, kaj slišiš najprej?« – Janezek:
otrok, bratov, sester in celo svojega »Najprej vidim blisk, potem
življenja, ne more biti moj učenec. slišim pok.« – »Pravilno. In
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi zakaj?« – Janezek: »Čisto
za menoj, ne more biti moj učenec. preprosto: oči so malo bolj
(Lk 14,25–27)
naprej kot ušesa.«
23.nedelja med letom angelska

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV - Na Angelsko nedeljo – 4. 9. PO
» MAŠI OB 10h. Vsi kolesarji lepo vabljeni.
SVETI

PRAZNIK MALI ŠMAREN je za našo župnijo eden najpomembnejših
dogodkov za vse leto. To slovesnost bo vodil g. LESKOVAR msgr. dr.
Mitja, apostolski nuncij v Iraku. On je sicer doma iz župnije Kokrica. Vsako
leto pripravimo lepo slovesnost s procesijo. V procesiji bomo znova ponesli
našo Marijo na pot k blagoslovu naše župnije in naše dežele. Že v naprej hvala
vsem fantom in pevcem, ki boste znova postorili vse potrebne zadeve, da bo
slovesnost lepo potekala.
VPIS ZA NOVO VEROUČNO LETO BO od 5. 9. naprej. Vpis bo zagotovo
možen v ponedeljek, 5. 9. od 16h do 18h in četrtek 8. 9. od 16h do 18h. ali po
dogovoru. Verouk bomo pričeli z nedeljo po malem šmarnu, ko bo tudi
procesija – 11. 9. Vsi otroci, ki so že bili vpisani lahko pridejo samo po
veroučne zvezke .
URNIK VEROUKA 2022/2023
Ura
PONEDELJEK
TOREK
13.30-14.15
3. r.
14.30- 15.15
4. r.
15.30-16.15
5. r.
6. r.
16.15-17.00
1. r.
7. r.
17.00-17.45
2. r. / 8. r.
9. r.
16.15-17.00
Jezusove urice
V kolikor bodo spremembe v voznem redu avtobusov se bomo še uskladili za
kakšnih 5 do 10 minut. Sedaj boste tudi lažje uskladili tudi vse ostale dejavnosti.
PRISPEVEK veroučnih učbenikov in delovnih zvezkov ter ogrevanja:
Vsak učenec = 20.00 € , vsak naslednji iz družine ima 5€ manj.
1.r – delovni zvezek = 12 €. lit. zv. +5€ + 20 € = 37,00 €
2.r. delovni zv. + prispevek + lit. zv. = 12 +20+5€ = 37,00 €
3.r. enako kot 2r = 37€
4.r. učbenik = 9,5 € + delovni zvezek = 7,5 € +20 € prispevek = 37 €
od 4. do 7. razreda je vse enako ; 37,00 €
8 + 9 - birmanci – delovni zvezek = 13,5 € + 20 = 33,5 €
Kdor ne zmore tega prispevka plačati naj se starši oglasijo pri župniku in bomo
uredili drugače. Od 4 do 7 razreda so še enaki učbeniki in se jih lahko izposodite
pri katerem koli znancu ali sorodniku. Ja res je, potrebno bo poiskati šolske torbe in
vse ostale potrebščine. Zopet se začenja novo šolsko in veroučno leto. Naj bo tudi to
leto, lepo in uspešno ter blagoslovljeno na vse področjih.

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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BOG JE KONKRETEN IN TO PRIČAKUJE TUDI
OD NAS
Ob današnjem evangeliju sem se vrsto
let spraševal, čemu vsa ta imena. Ob
misli, da je Bog konkreten, pa je to
naštevanje zelo smiselno. Bog se tako
poniža, da se z nami poistoveti celo v
tem, da ima svojo človeško zgodovino,
svoj rodovnik. Kako konkretna je njegova
ljubezen! Ne gre za neke visokoleteče
obljube, ampak za obljubo, dano
prerokom, ki jo zelo konkretno uresniči.
Ali je bila Marijina drža konkretna ali je
zasanjano čakala na namige od zgoraj?
Poglejmo. Marija se je očitno čisto zares odločila, da se zaroči z Jožefom. Ni čakala.
Odločila se je in to tudi storila. V tej konkretni odločitvi pa ima tudi Bog popoln načrt
zanjo. Angel ji sporoči, da bo spočela od Svetega Duha. Bog torej prihaja med nas
vedno zelo konkretno in od nas zahteva konkretne odgovore. Pristna vera ni vera
praznih besed, ampak tista, ki je po Bogu postala meso in ki se utelesi tudi v naših
dejanjih. Tudi pri Jožefu ni bilo nič drugače. Kaj je naredil on? Ko je izvedel, da je
Marija noseč a, se je odločil, da jo skrivaj odslovi. Bil je zelo konkreten, nikakor medel
ali zasanjan. Ker je Jožef jasen in odgovoren v svojih mislih, ga tudi Bog more
nagovoriti tako konkretno, kot beremo. Pomislimo, ali tudi mi tvegamo jasnost misli,
besed in dejanj. Slišimo Božji nagovor, ki je konkreten in namenjen prav nam? Ko se
danes spominjamo ene odločilnih postaj zgodovine odrešenja – Marijinega rojstva,
prosimo za milost edinosti, sprave in miru. Tudi kos kruha med evharistijo je majhen
in vina je malo, a v tem malem je vse: Božje sanje, njegova ljubezen, njegov mir.
njegova sprava, Jezus – On je vse to.
Po: E. Mozeti

