
 

  

 

OZNANILA in obvestila do 25. septembra 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA POKOJNE STE DAROVALI: za + Marijo Plevel (Mano) je darovala 

družina Zaplotnik za 1. sv. mašo, Napotnikovi za 1 sv. mašo, za + Marijo 

Bobnar  so darovali: sestrična Vida za 1, sosedje – nosači za 2, družina Škrlec za 

1, Ahačič Franc in Frančiška za 1, Škrlec Franc in Frančiška za 1, Rebernik Milka 

za 1, Mlakar Joži za 1,Frigelj Jožica in Stanko za 1, Jože Bobnar za 2; za + 

Francko Šavs so darovali Pekovi za 3, Janez Maček za 1 sv. mašo. Hvala za vaš 

dar. Naj rajni v miru počivajo. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 12. septembra do 25. septembra 2016 

P. 12. 9. 

ob 18.
00

 

Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido, cerkovnik 

+ Marija Bobnar, 7. dan 

T. 13. 9. 

ob 18.
00 

Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj; Notburga, devica 

+ Vinko Traven 

S. 14. 9. 

ob 7.
00 

Povišanje sv. Križa; Janez Gabrijel; Albert Jeruzalemski 

+++ Žagarjevi 

Č. 

 

15. 9. 

 

ob 18.
00 

Žalostna Mati Božja; Valerijan, mučenec; dan vrnitve 

Primorske k matični domovini 

+ Janez Močnik (Cerkveni pevci) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 16. 9. 

ob 18.
00 

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca; Ljudmila, Milka 

+ Marko Vučan (obl.) 

S. 17. 9. 

ob 7.
00 

Izola 

Robert Belarmino, škof; Hildegarda, redovnica 

- za srečno zadnjo uro 

- za prvoobhajance in njihove družine 

N. 18. 9. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

25. nedelja med letom; nedelja svet. kandidatov 

- za žive in pokojne farane 

+ Cirila
 
Kern 

P. 19. 9. 

ob 18.
00 

Januarij, škof; Teodor, škof; Emilija, redovnica 

+ Miro Jenko 

T. 20. 9. 

ob 18.
00 

Andrej Kim in drugi korejski mučenci; Favsta, mučenka 

+++ Boštjanovi - Adergas 

S. 21. 9. 

ob 7.
00 

Matej (Matevž), evangelist, apostol; Jona, prerok 

- Mariji v zahvalo - Argentina 

Č. 22. 9. 

ob 18.
00 

Mavricij, mučenec; Pavel in Avguštin, mučenca; Florencij 

+ Marija Ropret (obl.) – Velesovo 33 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 23. 9. 

ob 18.
00 

Pij iz Pietrelcine, redovnik; Lin, papež 

+ Franc Grilc (obl.) 

S. 24. 9. 
Šentjanž 

na 
Koroškem

 

Anton Martin Slomšek, škof; Rupert Salzburški; kvatre 

ŽUPNIJSKO ROMANJE  

– sv. maša po namenu romarjev 

N. 25. 9. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja; Sergij, menih 

- za žive in pokojne farane 

+ Ana in Franc Grilc (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
24. nedelja med letom 

KATEHETSKA NEDELJA 

 

»Kdo izmed vas, ki ima sto 
ovac in eno izmed njih izgubi,  
ne pusti devetindevetdesetih  

v puščavi in ne gre za 
izgubljeno,  

dokler je ne najde?  
In ko jo najde, jo vesel  
zadene na svoje rame;  

in ko pride domov,  
skliče prijatelje in sosede 
 in jim pravi: ‚Veselite se  

z menoj, zakaj našel  
sem svojo ovco,  

ki se je bila izgubila.‘« 
(Lk 15,5–6) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 1. 

in 2 iz Adergasa za čiščenje in 

krašenje cerkve. Še posebej ker se 

lepo potrudite, tako za poročne 

sobote, kakor tudi za župnijske 

praznike. Bog Povrni. Za naslednje 

dva tedna so na vrsti: (petek, ker v 

soboto obakrat nekam gremo) 
petek; 16. 9. Adergas  št. 3. 

petek; 23. 9. Adergas št. 4. 

 

ZA NASMEŠEK 
BREZDOMEC – To jutro sem sedel na 
klopci poleg brezdomca in ga vprašal, 
kako je tako končal. Odgovoril mi je: 
»Še prejšnji teden sem imel vse. 
Kuharja, ki mi je kuhal, mojo sobo so 
čistili, oblačila prali in likali, imel sem 
streho nad sabo, TV, internet, lahko 
sem šel v telovadnico, knjižnico, lahko 
sem se šolal.«  – Vprašal sem ga, kaj 
se mu je zgodilo. Droge, alkohol, 
ločitev?  – "Nič od tega. Odpustili so 
me iz zapora." 

 

 



ZAČETEK VEROUKA BO TA TEDEN. V ponedeljek, 12. 9. se vidimo 

že s prvimi skupinami, tako kakor je napisano v urniku. Tisti, ki še niste 

svojih otrok vpisali k verouku, pa imate resničen namen pridite v ponedeljek 

nekoliko prej. 

URNIK VEROUKA                      Prispevek za učbenike in verouk 

1. r. = 10 EUR  

2. r. = 8 EUR 

3. r. = 10 EUR 

4. r. = knjiga 8, zvezek 5 EUR 

5. r. = knjiga 8, zvezek 5 EUR 

6. r. =  knjiga 8, zvezek 5 EUR 

7. r. = knjiga 8, zvezek 5 EUR 

8. r.+ 9r. knjiga = 10 EUR (birma) 

 

Prispevek vsakega veroučenca za ogrevanje in ostale stroške je 10 EUR, tretji 

otrok iz družine je gratis. Jezusove urice pa še nimajo nobene knjige. S seboj 

prinesejo samo brezčrtni zvezek in barvice. Vsi otroci prinesejo s seboj tudi 

copate in ostale potrebščine. 

PIKNIK in izlet v Izolo; naslednjo soboto – 17. 9., kakor smo se dogovorili na 

sestanku. Dobimo se ob 8h pred župniščem, se razvrstimo v avtomobile in gremo. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo 24. 9. Romali bomo na Avstrijsko Koroško. Cena 

romanja s kosilom in vstopnine je 30 EUR. Avtobus z 59 sedeži je poln, lahko še 

katerega vpišemo, na čakalno listo za morebitno zamenjavo že prijavljenih. 

V soboto, 17. 

septembra, se srečamo 

v Stični! Obiskali nas 

bodo tudi slovenski 

škofje, italijanska 

rockovska skupina The 

Sun, predsednik RS 

Borut Pahor, generalni opat cistercijanskega reda, oče Mauro Giuseppe 

Lepori O.Cist in drugi. Hitro povabi še prijatelje - skupaj smo lahko orodje 

Božjega usmiljenja! Za odhod v Stično dekanija pripravlja avtobus, zato se 

mladi oglasite v župnišču. http://www.sticna.net   

  

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 

 

 
 

OČETOVI PRVI KORAKI 
 

Kako je vsak človek Bogu dragocen in kako 
vsakega išče, govorita priliki o izgubljeni ovci 
in izgubljeni drahmi (Lk 15,1–10). 
V enem samem stavku odseva absolutnost 
Božje ljubezni. Besede »ko je bil sin še daleč 
povedo«, da se ljudje z grehom oddaljimo od 
Boga. Toda Bog  vidi grešnika, kakor vidi oče 
sina, tudi ko je ta daleč od njega, saj ljubezen 
ne pozna razdalje. 
»Oče se ga je usmilil; pritekel je, ga objel in 
poljubil.« Spet igra oče glavno vlogo, saj je 
pritekel, ko je bil sin še daleč, in ga pogledal 
z ljubeznivim pogledom. Zopet Oče dela 
prve korake in išče sina. Trpi, ko ni sina, ker 
prava ljubezen trpi odsotnost ljubljenega. 

Kako globoko sporočilo! Prava ljubezen bo trpela. Ne gre za idealiziranje 
ljubezni, za neki romantičen pogled nanjo, ampak za realističen pogled. Zato 
najbolj odsevamo Očeta, ko se bližamo sodobniku, ki se pogosto znajde na 
pašnikih ponižanja. Naša prijazna kretnja ga bo dvignila, čeprav nas bo 
veliko stala, saj bomo morali prebroditi zagledanost vase. Ko bomo tega 
sposobni, bomo vedeli, da nas je dosegla Božja ljubezen. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

Ura PON. TOR. 

14.10 – 14.55 4. r. 6. r. 

15.00 – 15.45 3.r.   5. r. 

16.00 – 16.45 1.r./Jezusove 

urice 

7. r. 

17.00 – 17.45 2. r. /9. r. 8. r. Grafika: Sabina Zorman 
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