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ZAHVALA ZA VSE DAROVE OB NEDELJI MARIJINEGA ROJSTA. Te 

vaše darove smo namenili za obnovo oltarja Sv. Štefana. Upam, da nam bo s 

pomočjo občine uspelo restavrirati celoten oltar in »očistiti« Kremser Schmidtovo 

sliko, ki predstavlja kamnanje Sv. Štefana. 

DAROVANJE ALI OFER BO kakor običajno na prvo nedeljo v oktobru ali 

Rožnovensko nedeljo, ko je v naši župniji, še posebej v kraju Adergas tudi »smn«. 

Vse darove, ki jih boste tokrat namenili so namenjeni za nova steklena vrata v 

samostanskem hodniku. 

»SMN«  NA TRATI -  je vedno drugo nedeljo v oktobru. To pomeni da je »smn« 

to nedeljo tudi v Velesovem, in v  Praprotni Polici. Ob 8h je sveta maša in pri njej 

tudi darovanje ali ofer za cerkev in cerkvene potrebe. Tudi za te darove se vam 

iskreno zahvaljujem in kličem božjega varstva na vas in vse vaše otroke. 

VEROUK SMO ŽE LEPO ZAČELI. Vse otroke vabim, da skupaj s svojimi starši 

najdejo tudi čas za skupno delo ob verouku, zlasti nižji razredi, še posebej prvi, 

drugi in tretji razred. PRVI RAZRED zaradi tega, ker je to začetek, ker so to prvi 

koraki na poti spoznavanja vere in osnovnih verskih resnic in konec koncev tudi 

verskega znanja. Tudi starši boste ob osebnem sodelovanju z otrokom znova odkrili 

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. septembra do  8. oktobra 2017 

P. 25. 9. 

ob 18.00 

Sergij Radoneški, menih; Firmin, škof;  

+ Milan Nastran 

T. 26. 9. 

ob 18.00 

Kozma in Damijan, mučenca; Terezija, redovnica; Nil, red. 

+++ Jerko Sedič, starši in brat ter Štencovi 

S. 27. 9. 

ob 7.00 

Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov; Bonifilij, škof 

+- v čast M. B. za uspešno operacijo 

Č. 

 

28. 9. 

ob 18.00 

Venčeslav, mučenec; Lovrenc in drugi japonski mučenci 

+ Marija Ropret (obl.) Velesovo 33 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 29. 9. 

ob 18.00 

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

+ Jože Stare (obl.) 

S. 30. 9. 

Idrija 

Hieronim, duhovnik, cer. učitelj; Gregor Armenski,- kvatre 

- po namenu romarjev 

N. 1. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

26. nedelja med letom, rožnovenska nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Sirc 

P. 2. 10. 

ob 18.00 

Angeli varuhi; Anton Chevrier, duhovnik; Leger, škof 

+ Butinar Bogomila 

T. 3. 10. 

ob 18.00 

Frančišek Borgia, redovnik; Gerard, opat; Kandida, muč. 

+ Helena Koglar - Kričej 

S. 4. 10. 

ob 7.00 

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj; Avrea (Zlatka), devica 

+ Ivan Selan – Argentina F. J. 

Č. 5. 10. 

ob 18.00 

 Marija Favstina Kowalska, redovnica; Flora (Cvetka);  

+ družina Tomažovčeva 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 6. 10. 

ob 18.00 

 Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov; prvi petek 

Ivan Blažun, 30. dan 

S. 7. 10. 

ob 13.00 

ob 18.00 

Rožnovenska Mati božja; Justina, devica; prva sobota 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+++ Navžarjevi 

N 8. 10. 

ob 8.00 

ob 1000 

27. nedelja med letom; Benedikta, devica; Pelagija, devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

26. nedelja med letom 

 
A kaj se vam zdi? Neki človek je imel 

 dva sina. Obrnil se je k prvemu in rekel: 

‚Sin, pojdi danes delat v moj 

vinograd!‘ Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘ 

Pozneje pa se je skesal in je šel. Stopil pa 

je k drugemu in rekel prav tako. Ta je 

odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘, pa ni 

šel. Kateri teh dveh je očetovo voljo 

spolnil? «Pravijo: Zadnji.« Jezus jim 

reče: »Resnično, povem vam, da pojdejo 

v Božje kraljestvo cestninarji in 

nečistnice prej ko vi.«  
 (Mt 21,28–31) 

 
 

 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama iz 

Praprotne Police št. 1 in 2. Za 

naslednja 2 tedna so na vrsti: petek 

(ker gremo v soboto na romanje), 29. 

9. je na vrsti Praprotna Polica, 

skupina št. 3. in v soboto,  7. 9. je na 

vrsti Praprotna Polica skupina št. 

4. Hvala vam, ker vedno lepo uredite 

cerkev za bogoslužje in druge 

slovesnosti. 
 

PARLAMENT – V parlamentu se 

poslanec prebudi iz dremeža in 

vpraša svojega soseda: »Koliko časa 

pa zdaj že govori ta poslanec?« – 

»Dobre pol ure.« – »O čem pa 

govori?« – »Tega pa še ni povedal.« 



lepoto krščanske vere ter našli razloge za svojo in družinsko pripadnost krščanski 

kulturi. 

DRUGI IN TRETJI RAZRED pa zaradi tega, ker večina še ne zna brati, in je prav, 

da jim doma ponovno preberete, da otrok lažje razume snov, o kateri smo se pri 

verouku pogovarjali.  

SVETA MAŠA – ZAKAJ??? V nedeljo ni nobenega bolj pomembnega opravka, 

kot z družino praznovat nedeljo, z obiskom bogoslužja, se veseliti raznih dogodkov 

v župniji ali domači družini in s prijatelji. To je samo sprejemanje in spoštovanje naše 

vere in tega, kar so nam podarili naši predniki.  

DRUGA SEJA ŽPS  bo v ponedeljek, 2. 10. ob 20.00. Vsi člani ponovno vabljeni 

z veseljem, kakor običajno. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo 30. 9. Romali bomo v Idrijo. Odhod je ob 7. uri iz 

Adergasa – Velesovo – Polica. Sv. maša, ogled  rudnika, čipk ter starih avtomobilov 

v Bistri. Cena prevoza, kosila in vstopnin je 37 €.  Nekaj sedežev je še prostih. 

MESEC  OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
Vstopili smo v mesec oktober, ki je mesec molitve 

rožnega venca. Verjamem, da ima vsak izmed nas doma 

rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo sameval v kakšnem 

predalu, na polici ali še kje, ampak da se bo bolj pogosto 

grel v naših rokah. Naj ta meditativna molitev postane del 

našega življenja. Naj »jagode« na vrvici polnijo naš 

vsakdan z (za)upanjem in ljubeznijo ter krepijo naš odnos 

z ljudmi, nebeškim Očetom in Marijo. Morda povabite 

družino po večerji k molitvi samo ene desetke. Boste videli, počasi se bodo začeli 

spreminjati, kakor gozdni sadeži. V cerkvi bomo molili Rožni venec vsak dan 15 

minut pred sv. mašo, razen ob sredah pa po njej. (Po: sv. Janez Pavel II.) 

VAJE ZA NOVE MINISTRANTE: Prvikrat se bomo srečali v petek, 6. 10. ob 

17h do 18h. Takrat se bomo dogovorili, kdaj imamo vsi čas za nekaj ur rednih vaj za 

ministriranje. Fantiči in dekliči, vabim vas, da z veseljem služite pri Gospodovem 

oltarju, in si ob njem krepite svojo moč za pot skozi življenje. 

 

NAMESTO CVETJA ZA + Janez Blažun so darovali še za svete maše: Kozeljevi 

za 3, Guzijevi za 2, Teklevi za 1, Novakovi za 1, Kodranovi za 1, Knapčevi za 1, 

Markuševi – P. Polica za 1, Ciril Sajevic za 1, Anica Ribnikar za 1, spodnji Tramučni 

za 1, Pohodniki na Štefano goro 1, mama Frida – Prekmurje za 1. 
 
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 

 

 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA 
 

Marija, ponižna služabnica Boga,  

Tebi se želimo priporočiti v tej 

molitvi rožnega venca. 

Tvoj Sin, ki si ga rodila, te je 

naredil za služabnico človeštva. 

Tvoje življenje je bilo ponižno in 

velikodušno služenje: bila si 

služabnica Besede, ko ti je angel 

oznanil načrt Božjega odrešenja.  

Bila si služabnica Sinu, kateremu si 

dala življenje, in si vedno odprta za 

njegovo skrivnost. 

Bila si služabnica odrešenja, ko si pogumno stala pod križem, ob strani 

trpečega služabnika in jagnjeta, ki se je žrtvoval iz ljubezni do nas. 

Bila si služabnica Cerkve na binkošti in po svoji priprošnji ne nehaš 

vsakega, ki veruje, prebujati za novo življenje, tudi v tem našem težkem in 

mučnem času. 

K tebi, mlada hči Izraela, z zaupanjem obračamo svoj pogled. Naredi iz 

mladih sposobnih ljudi, da bodo sprejeli povabilo tvojega Sina in iz svojega 

življenja naredili popolni dar v Božjo slavo. 

Po naši zaupni molitvi in priprošnji nam pomagaj, da bo naše življenje slava 

presveti Trojici. Amen. 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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