
 

  

OZNANILA in obvestila do 14. februarja 2016 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJA ŽPS v februarju bo v ponedeljek, 1. 2. ob 20h. Lepo vabljeni vsi 

člani na mesečno sejo.  

SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV: bo v četrtek, 11. 2.  

ob 19. uri. Gre za starše veroučencev, ki obiskujejo 7. in 8. razred. S 

postnim časom začnemo bližnjo pripravo na sveto birmo. 2. postno 

nedeljo se bodo birmanci predstavili in prinesli svojo prošnjo za sprejem 

na pripravo na sveto birmo. To je 21. februarja pri 10. sveti maši. Ker so 

vmes še počitnice, ne pozabite dragi starši bodočih birmancev na skupno 

srečanje in sestanek.  

MLADINSKO SREČANJE »ČBELE« v četrtek, 4. 2. ob 20. uri. 

 VEROUKA NE BO od 8. 2., ko je državni praznik, pa tudi na pusta 

odpade. Potem pa so počitnice. Posebej lepo povabljeni k sveti maši na 

svečnico, 2. 2. in na pepelnico, da pristopimo na pot spreobrnjenja in     

40 dnevnega postnega časa. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 1. februarja do 14. februarja 2016 

P. 1. 2. 

ob 18.
00

 

Brigita Irska, opatinja; Sever, škof 

+ Ana Petrič 

T. 2. 2. 

ob 8.
00 

ob 18.
00

 

Jezusovo darovanje – svečnica Simeon in Ana, preroka 

- Za duhovne poklice – ŽPS 

+ Marija in Jakob Sajevic 

S. 3. 2. 

ob 18.
00 

Blaž, škof, mučenec; Oskar, škof; bl. Janez Gnidovec, škof 

+ Janez Jenko 

Č. 

 

4. 2. 

ob 18.
00

 

Jožef Leoniški, kapucin; Janez de Britto, mučenec 

+ Ivan Šmajc 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 5. 2. 

ob 18.
00

 

Agata, devica, mučenka; Albuin, škof; prvi petek 

+ Marija Zorman (obl.) – Thovnikova mama 

S. 6. 2. 

ob 18.
00

 

Pavel Miki,mučenec; Doroteja, muč.; prva sobota 

+++ Martenčetovi 

N. 7. 2. 
ob 8.

00 

ob 10.
00 

5. nedelja med letom; Nivard, redovnik; Rihard, kralj 

- za žive in pokojne faarne 

+ Pavla Kern, 30. dan – Hribarjeva mama 

P. 8. 2. 

ob 8.
00 

Hieronim, redovni ust.; Prešernov dan 

+ Milan Vučan 

T. 9. 2. 

ob 18.
00 

Apolonija (Polona), devica, mučenka; pust 

+++ starši Nastran 

S. 10. 2. 

ob 8.
00 

ob 18.
00 

P e p e l n i c a; Sholastika, revica; Alojzij Stepinac, škof 

+++ družina Rakovec 

+ Ivanka Plevel (obl.) 

Č. 11. 2. 

ob 18.
00 

Luška Mati božja; svet. dan bolnikov; Saturnin in Viktojija 

+ Franc in Marija Juvan 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 12. 2. 

ob 18.
00 

Feliks, opat; Humbelina, redovnica; Benedikt, opat 

+ Janez Plevel (obl.) 

S. 13. 2. 

ob 18.
00

 

Jordan Saški, redovnik; Kristina, vdova; Gilbert, škof 

+ Anton Ribnikar 

N. 14. 2. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

1. postna nedelja; Valentin (Zdravko) duhovnik 

- za žive in pokojne farane 

+ Marjan Juvan (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

Pepelnica 
 

 

  

Kadar pa se ti postiš,  
pomazili svojo glavo  

in si umij obraz,  
da ne pokažeš ljudem,  

da se postiš,  
ampak svojemu Očetu,  

ki je na skrivnem.  
In tvoj Oče, ki vidi v skrivno, 

ti bo povrnil. 
 

(Mt 6,17–18) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 3 iz 

Adergasa za čiščenje in krašenje  

cerkve. Za naslednje 14 dni je na 

vrsti v soboto, 6. 2. skupina  št. 4 

iz Adergasa.  
 

TEČAJ ZA ZAROČENCE 

Za naslednje leto imam že kar nekaj 

parov, ki si želijo svojo ljubezen 

okronati z zakramentom svetega 

zakona. Ker je potrebno imeti za ta 

korak tečaj za zaročence, objavljam 

datume za  

 Kranj: Info:04 280 72 00 – 

župnišče Kranj.  
18., 19. 20., marec ob 19h  
3., 4., 5. junija ob 10.30 

7., 8., 9. oktober ob 19.30 

Brezje: Info: 04 5370700 

14., 21. in 28. februar 

8., 15. in 22 maj 

5., 12. in 19. junij 

 

 



POSTNA POSTAVA  ZA LETO 2016 Postni čas, ki se začne s pepelnično 

sredo in  nas vsako leto pripravlja na veliko noč.  Pepelnica je, ko dopustimo, 

da nas zaznamuje križ minljivosti in nas sredi življenja spomni na pomembna 

vprašanja. In da si to vprašanje postavimo tudi sami. Kajti življenje ni vedno 

čudovito … Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki 

jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas 

določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo 

(letos 10. februarja) in na veliki petek (letos 25. marca). Ta dva dneva se le 

enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže 

od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je 

na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi 

zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. 

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 

praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini 

(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. 

LETO BOŽJEGA USMILJENJA: 

V februarju je že druga »prva sobota« s katero se pripravljamo ob 

Letu božjega usmiljenja na obisk Marije iz Fatime – Marije 

romarice. Vabim vas da se znova pridružite skupini molivcev in 

Marijinemu naročilu. 

OFER ALI DAROVANJE ZA ELEKTRIKO bo kakor 

običajno na nedeljo po prazniku svečnice. To je 7. 2. pri obeh sv. mašah. Zelo 

lepo navado, ko darujete sveče tudi ne opustimo. Za vse darove se iskreno 

zahvaljujem, Uporabili jih bomo predvsem za ogrevanje in obnovljeno 

kotlovnico. 

V preteklem letu je bilo nekaj svetih maš oddanih in že opravljenih in sicer: za + 

Jožefa Pucelj 1x, in za + Ano Petrič 8x. V tem času lahko oddaste svoj dar za 

svete maše vse do konca meseca junija. Od 1. junija naprej pa do konca leta. 

  
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 
 

 

 

 

PROŠNJA ZA UČLJIVO SRCE 
 

O Gospod, daj mi modro srce, 

ki ga ne bo odvrnila od tebe nikakršna 

sanjarija. 

Daj mi žlahtno srce,  

ki ga ne bo oskrunila ponižujoča 

nezmernost. 

Daj mi pošteno in iskreno srce,  

ki ga ne bo zapeljala nizkotnost. 

Daj mi močno srce,  

ki ga ne bo strla žalost. 

Daj mi svobodno srce,  

ki ga ne bo zasužnjila nobena hudobija.  

Podari mi, o Bog,  

razum, ki te spozna, 

gorečnost, ki te išče,  

modrost, ki te najde, 

življenje, ki ti je všeč, 

potrpežljivost, ki te v veri pričakuje, 

zaupanje, ki te na koncu objame. Amen. 

 
sv. Tomaž Akvinski; Youcat – molitvenik za mlade 

 

 

KUD POD LIPO Adergas: vabi na komedijo Toneta 

Partljiča : ZA NACIONALNI INTERES. Naslednje 

predstave bodo v Cerkljah, v dvorani Ignacija Borštnika in 

sicer v petek, 5. in 6. februarja ob 19.30.  

Vabijo nas tudi na tradicionalno maškarado, ki bo v 

nedeljo,    7. 2. ob 15h. Vse maškare lepo vabljene. 

Grafika: Sabina Zorman 
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