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NASLEDNJA SEJA ŽPS je v ponedeljek, 7. novembra ob 20h. Vsi člani 

lepo povabljeni na prijeten večer. 

SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV bo v nedeljo Kristusa Kralja, to je 

20. novembra ob 10h. Priprave na to srečanje 

bomo imeli v petek, 18. novembra ob 17h. V 

nedeljo po sveti maši skupaj s starši povabljeni na 

»sprejem« v župnišče in kratek klepet. Na nove 

ministrante smo lahko zelo ponosni. Kljub majhni 

župniji že vrsto let lepo spremljamo lepo družino 

ministrantov pri vseh mašah, porokah, pogrebih in 

drugih prilikah. Hvala tudi staršem in starejšim ministrantom, ki jim dajete 

spodbudo in dober zgled. Bog jih naj varuje in blagoslavlja tudi pri drugih 

dejavnostih in obveznostih v življenju. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 7. novembra do 20. novembra 2016 

P. 7. 11. 

ob 18.
00

 

Obletnica posvetitve koprske stolnice; Vincenc Grossi, duh. 

+ Jože Zorman 

T. 8. 11. 

ob 18.
00 

Gotfrid (Bogomir), škof; Elizabeta od Sv. Trojice, red. 

+ Marija Činčelj (obl.) 

S. 9. 11. 

ob 7.
00 

Ursin, škof; Teodor (Božidar), mučenec  

+ Milan Kern 

Č. 

 

10. 11. 

ob 18.
00 

Leon Vekiki, papež, cerkveni učitelj Andrej Avelinski duh. 

+++ Tomaževčevi in Cilka Zavrl (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 11. 11. 

ob 18.
00 

Martin (Davorin) iz Toursa, škof; Menas, puščavnik  

+++ Marica in Milka Likozar ter Franc Likozar in 

Lovro Mandeljc 

S. 12. 11. 

ob 18.
00 

Emilijan (Milan), duhovnik, spokornik; Kristijan, mučenec  

+ Ana in  Marjeta Kne  

N. 13. 11. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

33. nedelja med letom; Stanislav Kostka, redovnik 

 - za žive in pokojne farane 

+ Rado Tušek (obl.) 

P. 14. 11. 

drugje
 

Lovrenc Irski, škof; Jožef Pignatelli, redovnik  

- za duše v vicah 

T. 15. 11. 

ob 18.
00 

Albert Veliki, škof, cer. uč.; Leopold knez farane 

+++ Anzovi  

S. 16. 11. 

ob 7.
00 

Marjeta Škotska, kraljica; Getruda (Jedrt, Jerica), red. dev.  

+ Angela Sirec 

Č. 17. 11. 

ob 18.
00 

Eliyabeta Ogrska, redovnica; Hilda, opatinja 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 18. 11. 

ob 18.
00 

Filipina Duchesne, red.; Roman Cezarejski, diakon, muč. 

+ Jože Zupan (obl.) 

S. 19. 11. 
ob 18.

00 

Matilda, redovnica, mistikinja; Anastazij II., papež 

+ Franc Maček 

N. 20. 11. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

34. KRISTUS  KRALJ; Bazilij, škof, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože (obl.) in Frančiška Maček 

 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
33. nedelja med letom 

 

 
 

Tedaj jim je govoril: »Vstal bo 

narod zoper narod in kraljestvo 

zoper kraljestvo; veliki potresi 

bodo in kužne bolezni in lakota  

po mnogih krajih; grozote bodo 

in velika znamenja na nebu. Pred 

vsem tem pa bodo stegnili roke 

po vas in vas preganjali, izdajali 

v shodnice in ječe ter vlačili 

zaradi mojega imena pred kralje 

in poglavarje. Zgodilo pa se vam 

bo to v pričevanje.  
(Lk 20,10–13) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 2. in 

3.  iz Velesovega za čiščenje in krašenje 

cerkve. Hvala za vse pridelke ob 

zahvalnem oltarju. Veliko blagoslova 

želim vsem. 

Za naslednje dva tedna so na vrsti: 

sobota; 12. 11. Velesovo, skupina  št.4 

sobota; 19. 11. Velesovo, skup.  št.5 

 

OČE – Akviziter: »Dober dan, fantek, 

ali je oče doma?« – »Ni ga.« – »Kje pa 

je?« – »Ne vem, ga grem vprašat!« 

 

ŠTOPAR – Miha se vrača s smučanja in 

na poti pobere avtoštoparja. Vpraša ga: 

»A že dolgo štopaš?« – 

"Ja, kakšna tri leta." – 

»Uff, v tem času bi pa že peš prišel do 

doma!« 

 
 



 

TEČAJ ZA ZAROČENCE 
Vsi ki se želite v bližnji prihodnosti poročiti, si oglejte možnosti terminov za 

tečaje, kjer se bosta pripravila na skupno življenjsko pot. Letos se je kar nekaj 

parov odločilo za prejem zakramenta svetega zakona, zato tudi vidva ne 

odlašajta. Z veseljem se odločita in vstopita na pot z Bogom. 

LJUBLJANA, Krekov trg 1 

14.- 18. nov. ob 19.30, 

5. – 9. dec. ob 17.00, 

Prijava na tel: g. Milan Knep, 031  263 958 ali milan.knep@rkc.si  

V Kranju in na Brezjah tečajev za zaročencev v letošnjem koledarskem letu ni 

več. Za naslednje leto boste obveščeni v prihodnjih Oznanilih. 

BIRMA 2016 v naši župniji VELESOVO, bo v nedeljo, 14. maja ob 10h. Vsi 

birmanci starši in botri ter župnijska občestvo  – zapišite na koledar. Birmanci se 

s svojimi birmanskimi voditelji že lepo pripravljajo v birmanskih skupinah na 

sveto birmo. Starše in botre pa vabim, da jih v njihovi pripravi na zakrament 

podpirate z molitvijo dobrim zgledom. Dobri Bog pa naj na vse nas pošilja 

svojega svetega blagoslova. 

MLADINSKO SREČANJE: Vse mlade, ki so že končali osnovno šolo in so že 

v različnih srednjih šolah in ostali do fakultete lepo povabljeni na prvo srečanje 

v petek, 18. 11. ob 20. uri. Vem, da imate veliko različnih in zanimivih 

dogodkov. Vem pa, da potrebuješ tudi nekaj samo za duhovno in ob enem 

župnijsko življenje. Pridi in naredili bomo nekaj programov ter načrtov za 

prihodnje zimske mesece.  

SREČANJE »ČBELE« - ŠTUDENTARIJA IN OSTALI ;  Lepo povabljeni 

na večere za »starejše mladince«. Vsako druženje prinaša nekaj novega in 

spodbudnega za vsakdanje večkrat zelo monotono življenje. Skupaj ga bomo 

popestrili na samo naših srečanjih. Kdor bere to vabilo, naj obvesti še svoje 

prijatelje. Vabljeni torej v četrtek, 17. 11. ob 20h. 

MAŠNI NAMENI: Zahvaljujem se vam za vse mašne namene, saj s tem 

pokažemo lepo in trdno zaupanje v božjo pomoč, naj bo to za naše pokojne in 

njihovo večno srečo, pa tudi za potrebe vsakdanjega življenja. Za letošnje leto 

so vsi dnevi mašnih namenov skoraj zasedeni. Od 1. decembra naprej bom 

zopet sprejemal mašne namene za naslednje pol leta, torej do konca meseca 

junija. Lahko pa prinesete svoj dar za sveto mašo, ki ga bom lahko potem 

oddal duhovniku, ki nima več mašnih intencij. Hvala za vse vaše darove. 

  
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 

 

 

 

 

GLASNIKI NENAVADNEGA KRALJA  

Lk 23,35–43 
 

Kristus, naš kralj, se je popolnoma daroval za nas. Bil je najbolj nenavaden 

kralj. Ni si podredil ljudi. Ni vladal, ampak služil. Dal je vse, kar je imel. 

Daroval je svojo ljubezen, svoj čas in svoje moči, ko je iskal bolne in uboge, 

izgubljene in osamljene. Končno je daroval svoje življenje za tiste, ki jih je 

ljubil. On pa ljubi vsakega človeka. Še ko je umiral, se je bil pripravljen 

darovati za tiste, ki so bili odprti za njegovo ljubezen. »Drama odrešenja« na 

Golgoti se ponavlja tudi danes. Mi in naši sodobniki imamo v srečanju s 

Kristusom dve možnosti: lahko ga zavrnemo, se mu posmehujemo in ga 

zasramujemo, lahko pa v njem vidimo »podobo nevidnega Boga« (Kol 1,15). 

Če storimo slednje, mu lahko zaupamo svoje rane, skrbi in grehe in usmilil se 

nas bo ter nam naklonil zveličanje. 

Verujemo, da je Kristus Odrešenik, ki tudi danes želi ljudem darovati svoje 

odrešenje. Kristus potrebuje naše roke, da bo delil ljudem svoje darove, kajti 

njegove roke so pribite na križ. Potrebuje naše noge, da bodo šle naproti 

ljudem, njegove so pribite. Potrebuje nas, da ljudem povemo, da imamo v 

njem »odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13). Vsi smo poklicani, da z 

dobrimi deli postanemo glasniki Kristusa Kralja in »odposlanci« Božje 

ljubezni ter z dobroto prinašamo Kristusa ljudem. 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

Grafika: Sabina Zorman 
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