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ZAVETNIK GASILCEV SVETI FLORJAN je bil zaradi prošnjih dni 

prestavljen. V PONEDELJEK, 9.  maja ob 19h  bomo imeli zaobljubljeno sveto 

mašo v ta namen. Dragi gasilci lepo povabljeni k sveti maši in na malico.    

NASLEDNJA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 9. maja ob 20.30 uri. Vsi člani in 

članice lepo povabljeni. 

URNE SVETE MAŠE:  Ključarjem se lepo zahvaljujem za zbiranje darov po 

namenu za »urne« svete maše in za urejenost parka pred župnijsko cerkvijo. 

Hvala vsem darovalcem in naj Stvarnik tudi letos daje blagoslov vsemu 

vašemu trudu in delu na poljih travnikih, gozdovih in manjših vrtičkih. 

SESTANEK STARŠEV PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 10. maja ob 20. uri. 

Praznik prvega svetega obhajila se hitro približuje. To je nedelja,  20. maja pri 10. 

sveti maši. Še zadnja priprava in prva sveta spoved za prvoobhajance in njihove 

starše bo v četrtek, 19. maja ob 18. uri. 

Dan prvega svetega obhajila naj bo praznik naše župnije in praznik družin iz 

katerih izvirajo naši prvoobhajanci. Zahvalimo se Bogu za podeželjsko okolje, 

kjer hvala Bogu lahko v miru praznujemo ta praznik, ne da bi koga 

obremenjevali. Lepo povabljeni na zelo lepo slovesno sveto mašo. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 9. maja do 22. maja 2016 

P. 9. 5. 

ob 19.00 

Izaija, prerok; Marija Terezija; Beat, puščavnik 

- Za vse pokojne gasilce in v čast Sv. Florjanu 

T. 10. 5. 

ob 19.00 
Job, svetop. mož; Damijan, misijonar; Trsatska Mati Božja 

+ Frančiška in Bogomira Maček 

S. 11. 5 

ob 7.00 
Mamert, škof; Ignacij Lakonijski, redovnik; Odo, opat 

+ Katarina Dagarin 

Č. 

 

12. 5. 

ob 19.00 
Leopold Mandič, redovnik; Pankracij, mučenec 

+ Franc (obl.) in +++ Bašelj in Benedik 

P. 13. 5. 

ob 19.00 
Fatimska Mati božja; Marija Dominika, redovnica; Servacij 

+ Tinka Rogelj 

S. 14. 5. 
Sv. Gora 

Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka; Halvard, mučenec 

- Za vse pevce in vse +++ pevce 

N. 15. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

BINKOŠTI; Izidor, kmet; Zofija, Sonja, mučenka 

- Za žive in pokojne farane 

- V zahvalo za 40 let poroke (M + M) 

- Šmarnice pri kapelici na Štefano goro 

P. 16. 5. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek; Janez Nepomuk 

- Po namenu romarjev iz Vogelj 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

T. 17. 5. 

ob 19.00 
Jošt, puščavnik; Paskal, redovnik 

+ Julijana Punkartnik (obl.) 

S. 18. 5. 

ob 19.00 
Janez I., papež, mučenec; Feliks Splitski; Blandina 

+++ starši Turk 

Č. 19. 5. 

ob 19.00 
Krispin, redovnik; Ivo Bretonski; peter Celestin, papež 

+++ družina Leskovšek 

P. 20. 5. 

ob 20.30 
Sprejem Marije romarice iz Fatime;  Bernardin Sienski 

+ starši Ropret, Velesovo 26 

S. 21. 5. 

ob 7.00 

ob 19.00 

Slovo od Marije; Timotej, diakon; Teobald, škof; - kvatre 

- Mariji v zahvalo »M« 

+ Miro Mlakar 

N. 22. 5. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

DAN PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

SVETA TROJICA; Marjeta (Rita); Emil (Milan); Julija 

- Za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Golob 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

Binkošti 

 
To sem vam razodel,  

ko sem bil pri vas; Tolažnik 
Sveti Duh pa, ki ga bo Oče 

poslal v mojem imenu, vas bo 
učil vsega in spomnil vsega,  

kar sem vam povedal.  
(Jn 14,25–26) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 4 iz 

Velesovega za čiščenje in lepo 

okrašeno cerkev. V petek, 13. maja 

(ker je v soboto izlet pevskega zbora) 

je na vrsti skupina št. 5, v soboto,  

21. maja bodo krasili in čistili cerkev 

starši prvoobhajancev.  

 

BESEDE – Nika se v veži pogovarja 

po telefonu že več kot pol ure. Njeni 

starši sedijo v kuhinji. Oče razdražen 

pravi: »Tudi danes temu ni videti 

konca ne kraja!« – Mama ga skuša 

pomiriti: »Ne pozabi, kako vesela 

sva bila takrat, ko je spregovorila 

prve besede«! 

 



SREČANJE ANIMATORJEV V PETEK, 13. MAJA Dragi mladi 

animatorji pridite k nadaljevanju priprave letošnjega oratorija.! 

OBISK FATIMSKE MARIJE V NAŠI ŽUPNIJI 
Marija se je v Fatimi na Portugalskem od 13. 

maja do 13. oktobra 1917 prikazovala trem 

pastirčkom: Luciji, Frančišku in Jacinti. Klicala 

jih je k molitvi rožnega venca in pokori. 

Razodela jim je svoje brezmadežno Srce in jim 

posredovala tri skrivnosti: videnje pekla, 

napoved druge svetovne vojne (če se ljudje ne 

bodo spreobrnili, ne obhajali pet prvih sobot in 

papež ne bo posvetil Rusije njenemu 

brezmadežnemu Srcu), ter napoved atentata na 

papeža Janeza Pavla II in mučeništva mnogih 

kristjanov v 20. stoletju. 

Sv. papež JANEZ PAVEL II., ki je bil s Fatimo 

zelo povezan, je dejal, da je povabilo Božje Matere iz Fatime danes »bolj 

aktualno kot tedaj, celo bolj nujno«. V našo župnijo bo priromala v petek, 

20. 5. ob 20.30. Pred cerkvijo jo bomo pričakali z lučkami in jo v procesiji 

pospremili v naše »prenočišče«. Vse do jutranjih ur bomo imeli možnost 

molitve in adoracije ob njej. 

Papež BENEDIKT XVI. je rekel, da se je nad Portugalsko odprlo okno 

upanja: »To okno upanja Bog odpre takrat, ko mu človek zapre vrata… V 

človeštvu se je ljubezen ohladila in upanje na rešitev zameglilo. Zato je 

prišla iz nebes Devica Marija, da bi nas spomnila na evangeljske resnice, 

ki so za človeštvo edini vir upanja«. 

Papež FRANČIŠEK je želel, da njegov pontifikat posvetijo fatimski 

Materi Božji. To so storili 13. maja 2013. 

Marija Romarica prihaja med nas. Naj »zbudi« in dvigne naš slovenski 

narod. Naj nas zopet pripelje do Boga, zato se z veseljem posvetimo in 

izročimo njenemu brezmadežnemu Srcu! Posvetimo ji našo župnijo, 

družine, mladino, skratka nas vse, s prošnjo za mir v Evropi in na svetu. 

POMEMBNI DATUMI: 

- 20. maj Marija Romarica iz Fatime 

- 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 

 

 

 
 

MARIJA, TI SI REKAL DA 
 

Marija, pripoveduj nam o Jezusu, da bo iz 

naših oči odsevala svežina naše vere in bo 

vnela srca vseh, ki nas srečujejo – kakor si to 

storila z obiskom pri Elizabeti, ki se je v 

visoki starosti s teboj veselila daru novega 

življenja. 

Marija, devica Magnifikata, pomagaj nam, 

da bomo  prinašalci veselja v svet, in kakor v 

Kani opogumi vse mlade ljudi, ki se 

razdajajo v dobro bratov, da bi delali le to, 

kar jim naroča Jezus.  

Marija, poglej na mlade ljudi, da bodo postali 

rodovitna tla Cerkve. Prosi za to, da bi se 

Jezus, ki je umrl in vstal, v nas na novo rodil 

in nas preobrazil v noč, polno luči, ki je 

prepojena z njim.  

Marija, božja mati, ti nebeška vrata, pomagaj 

nam, da usmerimo svoj pogled navzgor. Radi bi gledali Jezusa. Radi bi z 

njim govorili. Radi bi vsem oznanjali njegovo ljubezen. 
 

Odlomek molitve Marija, ti si rekla da; Youcat za mlade 

Grafika: Sabina Zorman 
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