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ZAHVALJUJEM SE VSEM DAROVALCEM ob zbiranju darov za obnovo 

oltarja in ureditev steklenih vrat v samostanskem hodniku. Tako ob pretekli in 

današnji nedelji. Trenutno je na restavriranju že skoraj ves oltar skupaj s sliko v 

Restavratorskem centru ZVKDS v Ljubljani pri gospe Barbki Gosar Hirci. 

Za vrata pa pripravljamo najboljšega ponudnika. 

NA ZADNJI SEJI ŽPS smo se dogovorili, da bomo pripravili v nedeljo, 22. 

oktobra pri 10. sveti maši SREČANJE ZA STAREJŠE FARANE. Pred sveto 

mašo bo molitev Rožnega venca in priložnost za sveto spoved.  Med sveto mašo 

boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Po sv. maši vas prisrčno 

vabimo na prijateljsko srečanje s kosilom v župnijski obednici. Ker se zelo težko 

odločite »kdo« je že primeren za to srečanje, smo se po temeljitem premisleku na 

seji ŽPS odločili da zagotovo vsi, ki ste starejši od 75 let. Kdor bi rad in z veseljem 

prišel, pa nima prevoza naj kar pokliče župnika in bo preskrbel prevoz za k sv. 

maši in domov.  

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 9. oktobra do  22. oktobra 2017 

P. 9. 10. 

ob 18.00 

Sara, svetopisemska žena; Abraham, očak; Janez Leonardi 

+ Angela Sirec 

T. 10. 10. 

ob 18.00 

Danilo (Danijel), mučenec; Pavlin, škof 

+ Frančiška in Viktor Plevel 

S. 11. 10. 

ob 7.00 

Janez XXIII., papež;  Filip, diakon ;  Bruno in Firmin 

+ Miranda Mertelj 

Č. 

 

12. 10. 

ob 18.00 

Maksimilijan Celjski, mučenec; Serafin, laiški brat 

+ Marija Maček (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 13. 10. 

ob 18.00 

Gerald, vitez; Koloman, mučenec; Venancij, opat 

+ Mana Plevel 

S. 14. 10. 

ob 18.00 

Kalist I., papež, mučenec; Gavdencij Veselko, škof; Donatijan 

+ Janez Ribnikar 

N. 15. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

28. nedelja med letom; Terezija Velika Avilska devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Ivan in Ivanka Kne - Pr. Polica 35 

P. 16. 10. 

ob 18.00 

Gal, opat, puščavnik; Hedvika, kneginja; Marjeta Marija  

+ Darja Božičkovič 

T. 17. 10. 

ob 18.00 

Ignacij Antiohijski, škof; Florencij, škof 

+ Marija in Janez Podjed (obl.) 

S. 18. 10. 

ob 7.00 

Luka, evangelist; Just, mučenec 

+ Elizabeta Zupan 

Č. 19. 10. 

ob 18.00 

 Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, duhovnik 

+ Anton Kuralt (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 20. 10. 

ob 18.00 

Irena, mučenka; Rozalina, redovnica; Vendelin opat; bl. Strle 

+ Frančiška Zorman (obl.) - Adergas 

S. 21. 10. 

ob 18.00 

Uršula, devica, mučenka; Celina; Hilarijon, opat 

+ Marija Bobnar 

N 22. 10. 

ob 8.00 

ob 1000 

29. ned. med letom – misijonska nedelja; Janez Pavel II. 

- za žive in pokojne farane 

+ Ivan in Ciril Selan - Argentina 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

28. nedelja med letom 

 
Potem reče svojim služabnikom: 

»Svatba je pripravljena, a povabljeni  

je niso bili vredni. Pojdite torej na 

razpotja in povabite na svatbo,  

katere koli najdete.« In njegovi 

služabniki so šli na pota in zbrali vse, 

katere so našli, hudobne in dobre,  

in svatovska dvorana se je napolnila z 

gosti.  
(Mt 22,8–10) 

 

 

 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama iz 

Praprotne Police št. 3 in 4. Za 

naslednja 2 tedna so na vrsti: 

sobota, 14. 10. je na vrsti Praprotna 

Polica, skupina št. 5. in v soboto,  

21. 10. je na vrsti Praprotna Polica 

skupina št. 6. Hvala vam, ker vedno 

lepo uredite cerkev za bogoslužje in 

druge slovesnosti. 
 

BOLEZENSKO STANJE – Neka 

žena se potoži: »Gospod doktor, 

moj mož si domišlja, da je leteči 

krožnik.« – Zdravnik: »Pošljite ga k 

meni.« – »Dobro, ga bom poslala. 

In kje naj pristane?« 



 

 PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV 
Na soboto pred zahvalno nedeljo, 4. novembra bomo pri 

sveti maši ob 18. uri praznovali zakonske jubileje. Vsi 

zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, in več let skupnega 

življenja, ste vabljeni na praznovanje. Za vse pare, ki ste 

že praznovali zlato poroko velja to povabilo preprosto 

»hvala Bogu« vsako leto. Vsi jubilanti, ki ste se poročili 

v župniji Velesovo, boste prejeli povabilo. Jubilanti, ki ste se preselili k nam pa nimamo 

vaših podatkov o poroki, pa letos praznujete enega od zgoraj omenjenih obletnic porok, 

prosim, da pokličete in vas bomo uvrstili v seznam. Tudi vidva sta dobrodošla. Zares z 

veseljem vas vabimo na praznovanje. Seveda vsem pa že danes kličem veliko blagoslova 

in Božjega varstva na vaši življenjski poti.   

VAJE ZA NOVE MINISTRANTE: Tudi  naslednjič se še lahko pridružijo novi 

fantiči in dekliči, ki želijo postati člani Ministrantske družine. Nove vaje za nove 

ministrante so sedaj v soboto, 14. oktobra ob 10. uri. Kdor še razmišlja in premišljuje 

naj se kar oglasi.  

MISIJONSKA NEDELJA 22. 10. Ta dan se po vsem svetu 

kristjani zbiramo k molitvi za naše misijone in naše misijonarje. 

Osrednja slovesnost za vso Slovenijo bo letos v Primorski škoviji, v 

Novi Grici ob 15.h bo molitvena ura in potem sv. maša, ki jo bo 

vodil Koperski škof Jurj Bizjak. Pri vseh svetih mašah po naših 

župnijah zbiramo darove za naše misijonarje in misijone po svetu. Zahvaljujem se 

vam za vaše darove.  

MOLITVE ZA RAJNE ŽE LAHKO ODDASTE. Letošnji praznični dnevi Vseh 

svetih so prav sredi tedna in vsi ne bomo imeli morda čas zadnji dan za sprejem »molitev 

za rajne«. Za vaše rajne bodo opravljene svete maše, še posebej pa se jih bomo spominjali 

v molitvi ves teden pri vseh svetih mašah po prazniku. Te molitvene namene lahko 

oddaste vsak dan po večerni sveti maši tudi v zakristiji ali uro pred večerno sveto mašo. 

Naj vam dobri Bog povrne za vse vaše darove in moltve za vse vaše drage rajne.  

V SOBOTO, 14. OKTOBRA 100 LETNICA MARIJIH 

PRIKAZOVANJ V FATIMI - Osrednja slovesnost za Slovenijo 

bo v Stični. v soboto, 14. oktobra ob 9.30 pri molitveni uri, pri kateri 

bodo sodelovali tudi Hrvatje in 2 gosta iz Fatime, ob 11.00 pri 

slovesnem somaševanju slovenskih in hrvaških škofov in 

duhovnikov in nato pri procesiji s kipom Marije romarice iz Fatime. 

Marijini častilci lepo povabljeni naslednjo soboto v Stično. 

 
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 

 

 

ANGEL SI 
 

Kdo ne pozna zadušljivih težav, 

zavoženih položajev, strahov, skrbi, 

bolečin. Nenadoma je tu človek, ki se 

obrne nate. Ki deli svojo skrb. Ki 

razveže vozel. Ki pozna izhod. 

Načrpaš nov pogum. Od srca ti pade 

neznansko breme. Olajšan, potolažen, 

osvobojen rečeš; »ANGEL SI.« 

Angeli so ljudje, ki v neutolažljivi svet 

prinašajo žarek veselja. Angeli s ljudje, ki dajejo pogum: s svojo sočutno 

bližino, s svojo razumevajočo besedo, s svojim rešilnim dejanjem. Brez 

velikega govorjenja pljunejo v roke, kjer lahko pomagajo. Angeli so bitja iz 

mesa in krvi. V njih se srečamo s skrivnostjo dobrote. 

Angeli še obstajajo – sredi med nami. Na srečo! Nimajo kril, a imajo srce za 

ljudi, ki jim ne gre dobro. Imajo odprte oči za ljudi v stiski. Pomagajo jim na 

noge. Srbijo za živež in pijačo. Nagovarjajo osamljene. Obiskujejo bolne in 

umirajočih ne puščajo samih. Ko jih ne bi bilo, mnogi ne bi našli pomoči.  

Še so angeli na svetu. A bo številnih človeških stiskah bi jih lahko bilo veliko 

več. Tudi v tebi se skriva Angel, ki lahko nemočnim daje pogum. Tudi v tvoji 

bližini so ljudje, ki potrebujejo angela. Ljudje, ki potrebujejo tebe.  

P. Bosmans: Vsako srce potrebuje dom 

Grafika: Sabina Zorman 
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