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NASLEDNJA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 9. maja ob 20 uri. 

PRED NAMI SO PRVOMAJSKI PRAZNIKI. V zgornjem delu oznanil 

je zapisano, kako so svete maše in njihovi nameni. V času moje odsotnosti 

se boste v nujnem primeru obrnili na g. župnika iz Šenčurja, ki bo imel tudi 

v nedeljo sveto mašo. G. Urban Kokalj tel.: 04/ 251 10 29 ali 051 689 683. 

Hvala vam za razumevanje in lepo praznovanje prvomajskih počitnic! 

URNE S VETE MAŠE:  V tednu po prvim maju so pred nami  prošnji 

dnevi in urne maše. Letošnja zima je bila zopet precej mila in normalno 

dolga.  Kmetje ste se , ali pa se še boste pošteno namučili, da boste izročili 

zemlji semena. Sedaj je čas, da vse skupaj izročimo v božje varstvo in 

prosimo za dober in obilen pridelek v jeseni. V tem Oznanilu je pripravljen 

vrstni red, po katerem ste povabljeni k molitvi ali v zahvalo ali v 

priprošnjo.  

Hvala tudi za darove, ki jih ključarji zbirajo v ta namen in za ureditev 

našega parka pred cerkvijo. Te darove bomo namenili tudi za vzdrževanje 

železne ograje na stopnišču pred cerkvijo. Hvala ključarjem in boglonaj 

vsem darovalcem. Upam in želim, da bi nam tudi letošnje leto prineslo 

bogate pridelke. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. aprila do 8. maja 2016 

P. 25. 4.  

ob 19.00 

Marko, evangelist; Erminij, opat; Anijan, škof 

+++ družina Sotošek 

T. 26. 4.  

ob 19.00 
Marija, Mati dobrega sveta; Marcelin, papež; Klet, papež 

+ Mili Ergaver 

S. 27. 4.  

ob 7.00 
Cita, dekla, devica; Hozana, devica; Dan upora 

+ Vidmar 

Č. 

 

28. 4. 

drugje 

Peter Chanel, duhovnik; Ludvik Montfortski; Vital, mučenec 

+ Ana Petrič 

P. 29. 4.  

drugje 

Katarina Sienska, devica, sozav. Evrope; Robert, opat;  

+ Janez Jenko 

S. 30. 4.  

drugje 

PijV., papež; Jožef Cittolengo, redovnik; Rozamunda 

+ Pavla Kern 

N. 1. 5.  

ob 8.00 

ob 10.00 

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma; Jožef Delavec 

- za žive in pokojne farane 

+++ Mlakarjevi 

P. 2. 5. 

ob 19.00 
Atanazij, škof; Boris, kralj; - prošnji dan 

- Urna maša - ADERGAS 

T. 3. 5. 

ob 19.00 
Filip in Jakob ml., apostola; - prošnji dan 

TRATA – urana maša - TRATA 

S. 4. 5. 

ob 19.00 
Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski; prošnji dan 

TRATA – urna maša – PRAPROPTNA POLICA 

Č. 5. 5. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Gospodov Vnebohod , Gotard, menih;  

- Urna maša – VELESOVO 

- Za duhovne poklice ŽPS 

P. 6. 5. 

ob 19.00 
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov; - prvi petek 

+ Ana in Ciril Kimovec 

S. 7. 5. 

ob 19.00 

Gizela, opatinja; Flavija, mučenka; - prva sobota 

+ Štefka in Peter Petelinkar 

N. 8. 5. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

7. velikonočna nedelja; ned. sredstev družb. Obveščanja 

Bonifacij IV., papež; Viktor, mučenec 

- Za žive in pokojne farane 

+ Marija Ahačič (obl.) in +++ Tramučni 

Šmarnična pobožnost ob Marijini kapelici na poti na 

Štefanjo goro 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 
6. velikonočna nedelja  

 

 »Mir vam zapustim, svoj mir vam 
dam; a ne, kakor ga daje svet, 
vam ga dam jaz. Vaše srce naj 
se ne vznemirja in se ne plaši. 
Slišali ste, da sem vam rekel: 

‚Odhajam in pridem k vam‘. Ko bi 
me ljubili, bi se razveselili,da 

grem k Očetu, zakaj Oče je večji 
od mene.«  
(Jn 14,27–28) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 3 iz 

Velesovega za čiščenje in lepo 

okrašeno cerkev. Za soboto, 7. maja je 

na vrsti skupina št. 4 iz Velesovega. 

Potem bomo do jeseni nadaljevali vsak 

teden s čiščenjem in krašenjem cerkve. 
 

HITROST – Trije dečki se pogovarjajo, 

čigav oče je najhitrejši. Prvi pravi: »Moj 

oče je nogometaš in je zelo hiter. Kadar 

brcne žogo z enajstih metrov, steče in jo 

ujame. – Drugi hoče biti seveda boljši in 

reče: »Moj oče je še hitrejši: vrže kamen 

s hriba, nato steče dol in ga ujame.« – 

Janezek nekaj časa potihoma razmišlja, 

nato pa se pohvali: »Moj oče je 

najhitrejši. Dela na občini do treh, ob 

pol treh pa je že doma.« 

 

 



DANES POPOLDAN, 24. 4. ob 15. uri BOMO BLAGOSLOVILI 
obnovljeno znamenje na vrtu pri Begelnovih v Praprotni Polici. To so 

znamenja, ki so bila postavljena od naših prednikov v spomin ali zahvalo na 

neko uresničeno prošnjo. Hvala vsem, ki nadaljujete to tradicijo in skrbite za 

lepoto naših krščanskih znamenj po naših vaseh. Tako lahko pokažemo 

mimoidočim svojo krščansko kulturo in zavest pripadnosti Bogu in Cerkvi. 

SVETI FLORJAN in svet maša za gasilce bo nekoliko prestavljena zaradi 

»urnih maš« in sicer iz 4. maja na 9.  maj ob 19. uri. Gasilci lepo povabljeni 

k sveti maši torej v ponedeljek, 9. maja. 

ŠMARNICE: Prvega maja se začne zopet 

čudovita šmarnična pobožnost za otroke in 

odrasle. Vsak večer ob 19. uri povabljeni v 

čim večjem številu. Doma si tako 

organizirajte delo, da bo vsaj kakšen član 

družine prisoten pri šmarnicah. Ob 

nedeljah, razen na nedeljo prvega svetega 

obhajila pa bomo imeli šmarnice tudi pri 

kapelici na poti na Štefanjo goro ob 14. uri. Lepo povabljeni tudi k 

šmarnicam v naravi.  

Vsebina šmarnic v letošnjem letu je vzeta iz življenjepisa svetega patra 

Pija iz Pietrelcine, ki je tudi zavetnik letošnjega leta o božjem usmiljenju. 

Ker živimo v veliki negotovosti, vas vse še enkrat lepo vabim, da se radi 

udeležite šmarnic in izprosimo od Marije božjega varstva in blagoslova. 

DUHOVNA PRIPRAVA PRVOOBHAJNCEV: bo od petka, 6. 5. do 

sobote, 7. 5., kjer se bomo lepo pripravili na njihov praznik. Dobimo se torej 

v petek ob 18. uri. S seboj naj prinesejo samo posteljnino in copate. Za vse 

ostalo bomo poskrbeli v župnišču. Obnovo bomo zaključili s sv. mašo ob 

19. uri. Sestanek staršev pred prvim sv. obhajilom bo v torek, 10. maja ob 

20. uri. 

POMEMBNI DATUMI: 
- Duhovna priprava za prvoobhajance: 6. 5. do 7. 5. 

- 14. 5. Izlet in romanje Mešanega pevskega zbora 

- Marija romarica – iz Fatime: 20. maj ob 20.30,  prenoči do 7. ure 

zjutraj 

- 22. maj prvo sveto obhajilo. 

- 11. junij od 9h do 16. uri - Marijin dan  

  
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 

 

 

 
 
 

Mesec majnik  - MARIJIN MESEC 
 
 
 

 

Nebeški Oče, 

Marijo si izbral za mater 

svojemu Sinu, 

on pa jo je na križu 

postavil za našo mater. 

Zahvaljujemo se ti za 

njeno vlogo pri odrešenju 

in za vso njeno pomoč, ki 

smo je bili deležni. 

Prosimo te, naj jo 

posnemamo v krepostih, 

da bomo tudi mi dosegli 

večno življenje. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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