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ZAHVALJUJEM se vsem, še posebej članom ŽPS, ki ste pomagali pri pripravi 

in izvedbi zadnjih jesenskih prireditev in slovesnosti. Tako za srečanje za starejše 

in bolne kakor tudi za obletnice porok. Vsem, ki ste sodelovali v kuhinji, strežbi 

in ostalih področjih. 

MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE se zahvaljuje za vse darove, ki ste 

jih velikodušno darovali za misijone. Vabim vas da radi prebirate v teh dolgih 

večerih poleg ostalih verskih revij in časopisov tudi Misijonska obzorja. V njih 

boste odkrili globoke in resnične izpovedi naših misijonarjev v daljnih deželah 

po vsem svetu. V glavnem so zelo pretresljive zgodbe in dogodki. Dobite jih 

lahko pod korom na mizici za verski tisk za dar 1,5 EUR. 

NASLEDNJA SEJA ŽPS je v ponedeljek, 6. novembra ob 20. uri. Vsi člani 

lepo povabljeni na sejo in še na »martinovanje« . 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 6. novembra do  19. november 2017 

P. 6. 11. 

ob 18.00 

Lenart, opat; Monald Koperski, red.; Demetrijan (Mitja), škof  

- V zahvalo za srečo pri delu (F.) 

T. 7. 11. 

ob 18.00 
Oblednica posvetitve koprske stolnice; Engelbert, škof.  

+ Marija Činkel (obl.) 

S. 8. 11. 

ob 7.00 
Gotfird (Bogomir), škof; Elizabeta od Svete Trojice, red. 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

Č. 

 

9. 11. 

ob 18.00 
Posvetitev lateranske bazilike; Teodor (Božidar), muč., red. 

+ Milan Vučan 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 10. 11. 

ob 18.00 
Leon Veliki, papež, cerk. uč.; Andrej Avelinski, duhovnik 

+ Rado Tušek (obl.) 

S. 11. 11. 

ob 18.00 
Martin (Davorin) iz Toursa, škof; Menas, puščavnik 

+ Ana Gorenc (obl.) 

N. 12. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

32. nedelja med letom, Jozafat; Emijlijan – Milan, duhov. 

- za žive in pokojne farane 

+ Milan Zavrl (obl.) 

P. 13. 11. 

ob 18.00 
Stanislav Kostka, red.; Brikcij, škof; Homobonus,  čudodelnik 

+ Matevž Dornik, 30. dan 

T. 14. 11. 

ob 18.00 
Lovrenc Irski škof; Jožef Pignatelli, red.; Nikolaj Tavelić, muč. 

+ Jože Zorman (obl.)  

S. 15. 11. 

ob 7.00 
Albert Veliki, škof, cerk. učit.; Leopld, knez 

+ Janez Ribnikar 

Č. 16. 11. 

ob 18.00 

 

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

+++ Španovi iz Bašlja 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 17. 11. 

ob 18.00 

Elizabeta Ogrska, red.; Evfremija in Tekla, devici, mučenki 

+ Jože Zupan (obl.) 

S. 18. 11. 

ob 18.00 
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; Roman Cezarejski, muč. 

+ Ana Petrič in +++ Mrkčovi ter za zdravje 

N. 19. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

33. nedelja med letom; Matilda, red. mist.; Abdija prerok 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Jenko (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

32. nedelja med letom 

 

Opolnoči pa je nastalo vpitje: »Glejte, 

ženin! Pojdite mu naproti!« Tedaj so 

vse device vstale in pripravile svoje 

svetilke. Nespametne so rekle 

preudarnim:» Dajte nam svojega olja,  

ker naše svetilke ugašajo! «Toda 

preudarne so odvrnile: »Verjetno ga  

ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite 

raje k prodajalcem in si ga kupite!«  

Bodite torej budni, ker ne veste  

ne dneva ne ure!« 
 

 (Mt 25,6–9.13) 
 

                           
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama iz 

Praprotne Police št. 7 in 8. Za 

naslednja 2 tedna so na vrsti: 

sobota, 11. 11. je že na vrsti 

Adergas št 1, v soboto, 18. 11. pa 

skupina št. 2 iz Adergasa.  Hvala 

vsem, ki z veseljem poskrbite, da 

imamo cerkev urejeno in okrašeno za 

bogoslužje. 
 

ŽELJE – »Niti ene najmanjše želje 

mi ne izpolniš,« zavzdihne ona. – 

On nazaj: »Nisem vedel, da si imela 

kdaj kakšno najmanjšo željo.« 

POKLIC – »Tako rad imam svoj 

poklic. Najbolj sem srečen, ko se 

popolnoma poglobim v svoje 

delo.« – »Pri meni pa to ne gre, 

sem namreč mešalec betona.« 



NADŠKOF STANE ZORE se zahvaljuje vsem, ki v župniji karkoli dobrega 

storite za lepo življenje v župniji in njenem občestvu.  

SODELOVANJE V ŽUPNIJI. Naša župnija ni prav velika. Ker je majhna smo 

vsi njeni sestavni deli zelo vidni. Kadar imamo katerokoli praznovanje pa naj bo 

Velika noč ali Božič in drugi pomembni župnijski prazniki smo ponosni na 

celotno zgodbo. Ali se kdaj vprašamo, kdo je za vsem tem, sv. maša, petje, 

ministranti, mežnarji, zvonarji, ob procesijah fantje, ki nosijo bandera,  in ne 

nazadnje skupine, ki krasijo in čistijo cerkev. Lahko smo veseli in ponosni na 

dolgo prehojeno pot vseh, ki vsa ta leta lepo skrbite za urejenost cerkve za 

vsakovrstne dogodke.  Skoraj vse skupine poskrbite za zgledno in ustvarjalno 

zgodbo za tisto nedeljo, ko ste na vrsti. Hvala vam.  Žal pa že kar nekajkrat pridejo 

nekatere okrnjene skupine. Nekateri člani skupine so res umrli, nekateri pa so se 

kar sami odločili, da »izstopijo iz župnijskega sodelovanja!«?. Ne vemo pa 

njihovega vzroka. Predlagam novo rešitev, ki jo lahko pripravite sami. Tiste 

okrnjene skupine, ki ste izgubili svoje sodelavce lahko predlagate nekaj novega. 

O tem se lahko pogovarjate in sklepate nove možnosti. V oporo nam bo vsem 

skupaj Župnijski pastoralni svet. Na naslednji seji bomo skušali rešiti nastalo 

situacijo v nekaterih skupinah kjer ste ostali samo po 2 družini.  

KARITAS IN KLIC DOBROTE: - Najprej vas vabimo na sodelovanje z 

naslovom STISKA. V tej akciji lahko sodelujete tako, da preko položnice 

nakažete svoj dar v enkratnem znesku ali pa izpolnite dopisnico, ki jo dobite na 

polički z verskim tiskom pod korom.  Hvala vam za vaš dar. 

KONCERT ZBORA SLOVENSKE FILHARMONIJE IN 

KOMORNEGA ZBORA MEGARON v CERKLJAH 

Prisrčno vabljeni na koncert, ki bo v petek, 10. novembra, ob 19.h S 

koncertom bomo glasbeno praznovali 50-letnico skladatelja, dirigenta in 

dolgoletnega cerkljanskega organista Damijana Močnika. Na koncertu bo 

pod njegovim vodstvom nastopil edini slovenski profesionalni zbor, zbor 

Slovenske filharmonije. Na programu bodo dela Damijana Močnika od 

avtorskih skladb do priredb slovenskih ljudskih pesmi. Za mogočni sklep 

koncerta se bo Zboru SF pridružil tudi Komorni zbor MEGARON, 

zazvenela pa bo skladba A. Schnittkeja O Gospod vseh živih stvari, čudovita 

glasba ruskega pravoslavja, šele drugič izvajana v Sloveniji. Obeta se nam 

prvovrstni glasbeni dogodek, ki nas bo duhovno in umetniško obogatil. 

 
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 

 

 

 

 

 
 

GOSPOD SPREJMI MOJO PROSTOST 
 

 

 

Vzemi, Gospod, in 

sprejmi vso mojo prostost,  

moj spomin, moj razum  

in vso mojo voljo,  

karkoli imam ali 

premorem.  

Ti si mi to dal,  

tebi, Gospod, to vračam.  

Vse je tvoje, razpolagaj z 

vsem popolnoma po svoji 

volji.  

Daj mi svojo ljubezen in 

milost, to mi zadošča.  

 

Amen.  

        sv. Ignacij Lojolski 
 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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