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VEROUK SMO ŽE LEPO ZAČELI. Vsem otrokom želim lepega 

sodelovanja, staršem pa zaupanja v skrivnost vere in vzgoje za življenje.  

POVABILO na ostale dejavnosti v župniji, kot so različni pevski zbori, 

ministrantska družina, kulturne dejavnosti, čiščenje in krašenje cerkve in še 

marsikaj. Na ta način župnija pa tudi kraj sam, živi in  je aktiven ter dejaven 

na različnih področjih. Starši to zagotovo dobro razumete, zato pomagajte 

otrokom pri odločitvi za sodelovanje v teh skupinah. Hvala! 

NASLEDNJA SEJA ŽPS je kot običajno prvi ponedeljek v mesecu. 

Tokrat je to 3. 10. ob 20h. Vsi člani lepo povabljeni. 

 

 

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

P. 26. 9. 

ob 18.
00

 

Kozma in Damjan, mučenca; Terezija Couderc, redovnica 

+ Frančiška Sevčnikar, 7.dan 

T. 27. 9. 

ob 18.
00 

Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov 

- Za zdravje »Poljanci 58« 

S. 28. 9. 

ob 7.
00 

Venčeslav, mučenec; Lovrenc Ruiz in drug japonski muč. 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

Č. 

 

29. 9. 

 

ob 18.
00 

Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli; Janez Duklanski, red. 

+ Marija Bobnar, 30.dan 
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 30. 9. 

ob 18.
00 

Heronim, duhovnik, cerk. uč.; b. sl. Andrej Majcen misionar 

+ Ivanka Pirec 

S. 1. 10. 

ob 18.
00 

Terezija Deteta jezusa, devica, cerk. uč.; Roman Melodes 

+ Milan Kern 

N. 2. 10. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

27. nedelja med letom; rožnovenska nedelja, angeli varuhi 

- za žive in pokojne farane 

+ Ana Petrič in +++ Mrkčovi 

P. 3. 10. 

ob 18.
00 

Frančišek Borgla, redovnik Gerard,  

+ Marjeta Bozovičar – Blehkova - Velesovo 

T. 4. 10. 

ob 18.
00 

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, Avrea (Zlatka), dev. 

+ Mana Plevel 

S. 5. 10. 

ob 7.
00 

Marija Favstina Kowalska, redovnica, Flora (Cvetka), dev. 

- Mariji v zahvalo in priprošnjo »M« 

Č. 6. 10. 

ob 18.
00 

Bruno, redovnik, ust. kartuzijanov; Marija Frančiška, red. 

- Za duhovne poklice »ŽPS« 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 7. 10. 

ob 18.
00 

Rožnovenska Mati Božja; Justina, devica, muč.- prvi petek 

+ Franc Galjot (obl.) in +++ Zdivovi 

S. 8. 10. 
ob 18.

00 

Benedikta, devica, mučenka; Tajda, spokornica -prva sobota 

+ Stanislav Urankar 

N. 8. 10. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

28. nedelja med letom – Dionizij, škof in tovariši, mučenci 

- TRATA - za žive in pokojne farane 

+ Marija in Matevž  Janhar  

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
27. nedelja med letom 

 

 
In apostoli  

so rekli Gospodu: 

»Pomnôži nam vero!«  

Gospod pa je rekel:  

»Če imate vero  

kakor gorčično zrno,  

bi tej murvi lahko rekli:  

‚Izruj se s korenino  

in se presádi v morje‘  

in bila bi vam poslušna.« 

 
(Lk 17,5–6) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 3. in 4 

iz Adergasa za čiščenje in krašenje 

cerkve.  

Za naslednje dva tedna so na vrsti:  

sobota; 1. 10. Trata št. 1 

sobota; 8. 10. Trata št. 2 

 

Na rožnovensko nedeljo bodo pri 

sveti maši sodelovali skupina 

zamejskih Slovencev iz Trsta in sicer 

društvo Mačkole. 

 

7. OKTOBRA – OB 19h – 

ORGELSKI KONCERT odličnega 

organista iz Norveške. Vljudno 

vabljeni. 
 

ZA NASMEH: ČASOPIS – »In 

zakaj ste danes že spet prišli prepozno 

v pisarno?« hoče vedeti šef. – »Ja, pa 

saj ste se vendar včeraj jezili in mi 

rekli, naj časopis raje preberem 

doma.«  

 

 



NOVA MIZA ZA DAROVE 

V župnijski cerkvi smo imeli zelo slabo mizo za 

darovanje. To je mizica, na katero pripravimo 

darove za sveto mašo. To so vrčki, kelih, ciborij in 

morda še druge stvari; kruh, vino, sveta olja ipd. 

Novo mizo za darove nam je sprojektiral,  naredil 

in podaril mojster kamnoseštva Jože Jerič. Tako 

oče in sin, oba Jožeta sta se zavzela in naredila 

lično kamnito mizo, ki nam bo odslej lahko služila 

vrsto let in Bog daj stoletij. Za ta dar se v imenu 

vse župnije iskreno zahvaljujem ter želim veliko 

blagoslova pri njihovem delu s kamnom in ljudmi. 

NOVI MINISTRANTI: Vsak četrtek ob 17h imamo vaje za nove ministrante 

in ministrantke. Naslednji četrtek, 29. 9. Lahko pristopite 

še novi kandidati. Biti ministrant je zelo lepa in obenem 

zahtevna naloga vsakega otroka in tudi njegovih staršev. 

Za to službo se bomo lepo pripravili in vse dogovorili 

glede obveznosti v službi pri oltarju. Dragi starši, že v 

naprej se vam zahvaljuem za pomoč in spodbudo pri 

odločitvi za tako pomembno službo. 

ŽEGNAJE ALI »SMN« v Adergasu je na rožnovensko nedeljo. To je 2. 

oktobra.  Na ta dan je kakor običajno tudi darovanje ali ofer za namene 

župnijske cerkve. Ker nameravamo skupaj z Občino Cerklje obnoviti naše 

oltarje, ki precej kličejo k resni obnovi, vam darovanje toplo priporočam. 

ŽEGNAJE ALI »SMN« na Trati, Velesovem, in Praprotni Polici pa je 9. 

oktobra. Darove na Trati bomo zbirali za obnovo električne napeljave in 

dodatnega varnostnega zavarovanja vseh vrat v cerkev. Za vse darove vam 

iskreno boglonaj. 

DEKANIJSKO SVETOLETNO ROMANJE NA ZAPLAZ –  V 

nedeljo, 16. oktobra, bomo imeli dekanijsko svetoletno romanje na Zaplaz k 

blaženemu Alojziju Grozdetu. Tamkajšnja cerkev ima tudi svetoletna vrata, 

zato imamo možnost prejeti svetoletni odpustek, če le opravimo sveto spoved in 

nismo vezani na greh, če prejmemo sveto obhajilo in molimo po namenu 

svetega očeta. Odhod avtobusa izpred župnišča bo popoldne ob 14- ih. Ob 16- 

ih bo tam sveta maša, pred njo pa tudi priložnost za sveto spoved. Po sveti maši 

se vračamo domov. Cena avtobusnega prevoza znaša 10 €. Prijavite se v 

župnišču. Povabljeni, da se nam pridružite tudi s svojim osebnim prevozom. 

  

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 

 

 
 

PRAZNIK 
 
 

Sodobni človek je izumil prosti čas in izgubil čut za 

praznik. Potrebno je ponovno odkriti čut za praznik, 

posebej za nedeljo kot »čas za človeka« in 

predvsem kot »čas za družino«. Odkrivanje srca 

praznika je odločilno za humanizacijo dela, da bi to 

dobilo pozitiven pomen in ne bi bilo razumljeno 

zgolj kot dogovor na potrebo, temveč bi nas 

odpiralo za odnos in podelitev: s skupnostjo, z 

bližnjim in z Bogom.  

Za kristjane je sedmi dan »gospodov dan«, ker slavi 

Vstalega, ki je prisoten in živi v krščanski skupnosti, 

v družini in v osebnem življenju. Je velika noč, ki se jo obhaja vsak teden.  

Družina, ki zna prekiniti običajni tok časa in narediti premor, da bi se hvaležno 

spomnila dobrote, ki jo prejema od Gospoda, se vadi v vstopanju v Božji počitek. 

Družina, ki je poklicana k počitku v Bogu, zna usmeriti razpršene dni v dan 

hvaležnosti. Pričakovanje vsakega dne zna pretvoriti v edino pričakovanje 

Gospodovega dne. Kot ozdravljeni gobavec se vrača, da bi se zahvalila za ozdravitev 

vseh. Z vztrajnostjo svoje prošnje skrajša čas pričakovanja osmega dne, zaradi 

katerega Ženin obljubi nevesti: »Da, pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gospod Jezus!« 

(Raz 22,20). 
 

Grafika: Sabina Zorman 

 

27. 9.  2016                              leto XXVIII                                       št. 19 

 

http://www.zupnija-velesovo.si/

