
 

 

 

Med tednom se za nujne stvari od 11. 7. do 23. 7. Obrnete na g. župnika iz 

Šenčurja tel.: 051 689 683,župnišče: 04 25 11 029,  
  

 

OZNANILA in obvestila do 24. julija 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 4. julija  do 24. julija 2016 
P. 18. 7. 

===== 

Elij iz Koštabone, diakon, mučenec; Arnold, škof 

-------------------------------- 

T. 19. 7. 

ob 20.
00

 

Arsenij Veliki, puščavnik; Makrina, devica; Simah, papež 

TRATA : +Angela Sirec, 30 dan 

S. 20. 7. 

ob 20.
00

 

Marjeta Antiohijska, mučenka; Apolinarij, škof; Elija 

TRATA :  +++ stari starši Boštjančkovi 

Č. 21. 7. 

ob 20.
00

 

Lovrenc iz Brundisija; Danijel, prerok 

+ Mirko Lipar (obl.) 

P. 22. 7. 

ob 20.
00

 

Marija Magdalena, spokornica; Platon, mučenec; Menelaj 

+ Marjeta Rozman (obl.) 

S. 23. 7. 

ob 20.
00

 

Brigita Švedska, redovnica, sozav. Evrope; Apolinarij 

+ Ivan Plevel 

N. 24. 7. 

ob 8.
00 

ob 10.
00

 

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja; Krištof 

TRATA – za žive in pokojne farane 

+ Jože (obl.) in Angela Ribnikar 

P. 4. 7. 

ob 20.
00

 

Urh (urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica 

- Zaobljubljena sv. maša - LUŽE 

T. 5. 7. 

ob 20.
00 

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

TRATA: Angela Sirec, 7.dan 

S. 6. 7. 

ob 20.
00 

Marija Goretti, devica, mučenka;  

+ Marija Plevel, 7. dan 

Č. 

 

7. 7. 

ob 20.
00 

Vilibald, škof; bl. Anton Vovk, škof 

- Za duhovne poklice ŽPS 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 8. 7 

ob 20.
00 

Kilijan, škof, mučenec; Prokopij Palestinski, škof, mučenec 

+ Albina
f
 Snedec (obl.) 

S. 9. 7. 

ob 20.
00 

Avguštin in drugi kitajski muč.; Veronika Giuliani, mistik. 

+ Marija Delovec (obl.) 

N. 10. 7. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

15. nedelja med letom; Amalija (Alma) redovnica 

- za žive in pokojne farane 

+ Hribarjeva mama Pavla 

P. 11. 7. 

ob 20.
00 

Benedikt, opat; zavetnik Evrope; Olga Kijevska; Pij I. pap. 

+ Drago Kern (obl.) 

T. 12. 7. 

ob 20.
00 

Mohor, škof in Fortunat, Diakon; Leon, opat 

TRATA : Andrej Kern (obl.) – Boštarjev ata 

S. 13. 7. 
------------ 

Henrik II., cesar; Klelija, redovnica;  

---------------------------------------- 

Č. 14. 7. 

--------- 

Kamil de Lellis, duhovnik, red. ustanovitelj; Bogdan, škof 

-------------------------------------------- 

P. 15. 7. 

ob 20.
00 

Bonaventura, škof; Vladimir Kijevski, knez 

+ Jože Pucelj (obl.) 

S. 16. 7. 

ob 20.
00

 

Karmelska Mati Božja (Karmen); Elvira, opatinja 

+ Marjan in Jana Jenko 

N. 17. 7. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

 16. nedelja med letom; Aleš, spokornik; Leon; Hedvika 

- za žive in pokojne farane 

+ Peter Kuhar (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

15. nedelja med letom 

 
 

Ko pa je neki popotni Samarijan  

prišel do njega in ga videl, se mu je v 

srce zasmilil. Pristopil je k njemu in v 

njegove rane vlil olja in vina ter jih 

obvezal; in posádil ga je na svoje 

živinče, peljal do gostišča in poskrbel 

zanj. Drugi dan je vzel dva denarja in dal 

gostilničarju ter rekel: ‚Poskrbi zanj in, 

kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede 

povrnem.‘ 
(Lk 10,1–3.5–6) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 9 

in 10 ter skupini št. 11 iz Velesovega 

za očiščeno in lepo okrašeno cerkev. 

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki v 

teh lepih mesecih darujete svoje lepe 

rože iz vaših vrtičkov za cerkev. 

Ker so oznanila za 3 tedne je naslednji 

razpored krašenja cerkve: 

sobota; 9. 7.: Velesovo skupina 12 

sobota; 16. 7. Praprotna Polica št. 2 

sobota; 23. 7. Praprotna Polica št. 3 

 
PLAČA – Šef podjetja je bil 

nejevoljen, ko je neizkušen delavec 

zahteval visoko plačo: »Kot začetnik 

bi radi imeli kar precej denarja,« je 

pripomnil. – »Se razume, navsezadnje 

je delo veliko težje, če se nanj ne 

spoznaš.«  

 



      ORATORIJ 2016 

        ZDAJ GRE ZARES 
Dragi otroci, vsi, ki ste se vključili na letošnji 

oratorij vas z veseljem in navdušenjem 

pričakujemo. Zgodba o letošnjem »junaku« 

OSTRŽKU  vas bo brez dvoma navdušila in 

skupaj se bomo veselili njegovih zanimivih in 

nepozabnih dogodivščin.  Prvič se bomo dobili v sredo ob 8.30 – 9.00 ko se 

zbiramo.  Tako bo vsak dan do nedelje. Ob 16.00 je zaključek vsakodnevnega 

oratorija in sledi odhod domov. V nedeljo bo nekoliko drugače, kot običajno. 

Po sv. maši gremo na Štefanjo goro in se vrnemo okrog 15. ure in 

nadaljujemo z zaključnim piknikom in druženjem tudi za starše. Na pohodu 

na Štefano goro ste povabljeni tudi starši!  Dragi otroci želim vem veliko 

veselja na oratoriju, animatorjem pa veliko zaupanja v medsebojno  pomoč ter  

zaupanja v Marijino varstvo. Vas dragi starši in  babice prosim, da  prinesete 

kaj »sladkega«. Več kot 90 otrok in mladih veliko » pozoba«. Hvala vam za 

vašo pomoč. Otroci in animatorji vam bomo zelo  hvaležni.  

Animatorji se dobimo že v ponedeljek zjutraj in potem smo skupaj do 

nedelje zvečer. Hvala vam za vaš čas vaš trud in veselje, ki ga boste darovali 

našim otrokom. 

 

OB SMRTI SO DAROVALI NAMESTO CVETJA ZA SV. MAŠE: 

Za + Janeza Močnik so darovali za 1 sv. mašo naši cerkveni pevci, ter za 1 

sv. mašo je daroval Martin Ahčin;  za + Jenko Mirota ja daroval za 1 sv. 

mašo Martin Ahčin; za + Milana Kern so darovali Hribarjevi za 1 sv. mašo, 

Angela Ahčin za 1, Milka Hudobivnik za 1, strica in teti Janez in Andrej ter 

Zofka in Marija za 2 sv. maši; ŽPS za 1 sv. mašo; Tišlarjevi – Velesovo za 1, 

Ciril z družino za 3; za + Angelo Sirec so darovali bratje in sestre za 6 ter 

nečaki in nečakinje za 6 sv. maš; Štefančevi za 2 sv. maši ter sosedje za 6 sv. 

maš, Blejčevi za 1 in Žebovčevi za 1 sv. mašo. Za + Mano – Marijo Plevel 

je darovala sestra Pavla za 5 sv. maš. Za vse maše se vam iskreno zahvaljujem 

in naj naše rajne sorodnike in prijatelje Gospod po naši skupni molitvi in 

prošnji sprejme v svoje usmiljeno naročje. 

  
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 

 

 
 

POČITNICE 
 
 

 
 
 

Moj iskreni predlog je: Enkrat ne počni ničesar! Umiri se že končno! V 

miru bivajo veselja življenja, ki smo jih zaradi stalne naglice izgubili. Iz 

miru rastejo majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj časa, kot si 

mislimo: dobra beseda, prijazen obraz, hvaležen poljub, razumevajoče 

poslušanje, nepričakovan telefonski klic, doma narejeno darilo, veselo 

pismo. Izbriši iz svojega življenja smrtonosni: »Nimam časa«. Prenehaj z 

morilskim tempom. Vzemi si čas, da boš dober človek za svoje soljudi. 

Phil Bosmans 

Grafika: Sabina Zorman 
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