
 

 

 

OZNANILA in obvestila do 1. aprila 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 
- ob 8h – sveta maša  ter sveta spoved od 8.00 do 10.00 (g. Gašper Mauko)  

- ob 9h – molijo farani iz Praprotne Police, 

- ob 10h – molijo farani Adergas, 

- ob 11h – molijo farani iz Trate, - sledi odmor do 15h, 

- ob 15h – farani iz Velesovega, 

- od 16h – vsi veroučenci, nižjih razredov še posebej prvoobhajanci.  Priložnost za 

sveto spoved do 17.30 (p. Pirš) 

- ob 17h – veroučenci iz višjih razredov – od 5. razreda naprej, še posebej birmanci 

mladina in lepo in iskreno povabljeni tudi ostali. 

- ob 18h – zaključna sveta maša, ki jo vodi g. Gašper Mauko, kaplan v Šenčurju 

in Cerkljah  
VSI MINISTRANTJE imajo vaje za sodelovanje pri obredih velikega 

tridnevja vsak večer eno uro  prej, torej ob 18h. 

MATERINSKI DAN - PRAZNOVANJE ZA NAŠE MAME IN MAMICE:  

KUD Pod lipo Adergas pripravlja igrico »Metulji plešejo«. Kulturni program bo 

v nedeljo, 25. 3. ob 15. uri  Drage mame in mamice lepo povabljene na 

praznovanje. Tudi očetje lepo vabljeni! 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 19. marca do  1. aprila 2018 

P. 19. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jožef, Jezusov rednik; začetek tedna družine 

+ Leopold Plevel (obl.) 

+ Ana Jerič, 30. dan 

T. 20. 3 

ob 18.00 
Klavdija, mučenka; Marija Jožefa od Jezusovega srca 

+ Jože in Slavka Jereb 

S. 21. 3.  

ob 7.00 
Serapion, škof, mučenec; Lupicin, opat; Hugolin, eremit 

+ Frančiška Plevel 

Č. 

 

22. 3.  

ob 18.00 

Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh; Klemen, škof 

+ Frančiška in Janez Rebernik 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 23. 3. 

ob 18.00 
Alfonz Turbij, škof; Jožef Oriol, duhovnik; Rebeka , Redovnica 

+ Johanca Kepic (obl.) 

S. 24. 3. 

 

ob 8.00 

ob 18.00 

Liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja; Katarina 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

+ Jože in Angela Grilc 

+ Marija Janhar in Marija Jenko 

+ Miha Bidar, 7. dan 

PREHOD na poletni čas!!!!!!!!!!! Ure pomaknemo nazaj! 

N. 25. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

CVETNA NEDELJA; Gospodovo oznanjenje; Rebeka S.P. ž. 

- za žive in pokojne farane 

+ Ana Petrič (obl.) 

P. 26. 3. 

ob 18.00 
Evgenija, mučenka; Kastul, mučenec;  

+ Franc in Ana Kozelj 

T. 27. 3. 

ob 18.00 
Pregrin, redovnik; Gelazij, škof; Frančišek di Bruno, vojak; 

+ Anton in Vida Ribnikar 

S. 28.  3. 

ob 7.00 
Proterij, škof; Milada, devica>; Bojan, knez 

+ Janez Blažun 

Č. 29. 3. 

ob 19.00 
VELIKI ČETRTEK; Bertold, redovnik 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

P. 30. 3. 

ob 19.00 
VELIKI PETEK; Janez Klimak, opat; Amadej Savojski 

- Obredi velikega petka 

S. 31. 3. 

ob 19.00 
VELIKA SOBOTA; Gvido, opat; Benjamin Diakon 

+ Ana Petrič in Mrkčovi ter Knapčovi 

N. 1. 4. 

ob 6.00 

ob 10.00 

VELIKA NOČ; Tomaž Tolentinski, mučenec 

- Velikonočna procesija in maša za vse farane 

- V zahvalo in priprošnjo za zdravje S. C. 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

VELIKA NOČ 

 

               Skupaj sta tekla,               

                         vendar je drugi učenec 

                      Petra prehitel in prvi 

                         prišel h grobu. Sklonil                             

                           se je in videl povoje, ki 

so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je 

prišel tudi Simon Peter, ki je šel za 

njim, in stopil v grob. Videl je povoje, 

ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na 

Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, 

temveč posebej zvit na drugem mestu. 

Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, 

ki je prvi prišel h grobu; in videl je in 

veroval. (Jn 20,4–8) 

 

  

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 4. iz 

Velesovega, da so zopet lepo uredili 

cerkev za bogoslužje v naslednjih dveh 

tednih.  Na Veliko soboto, (ali petek 

popoldan) je na vrsti Velesovo  št. 5.  

Hvala tudi vsem ki boste zopet 

postavili in pripravili božji grob 
 
ZA PROCESIJO se prosim 

pravočasno dogovorite glede bander in 

ostalih rekvizitov kdo jih bo nosil. NAJ 

BO TO DELO V ČAST, NE V 

BREME. Fantje bodite ponosni 

kristjani. Hvala! 

 



CVETNA NEDELJA - S cvetjem in zelenjem, ki smo ga na to 

cvetno nedeljo prinesli blagoslovit v cerkev, odnesimo na svoje 

domove tudi skrivnost in bistvo te nedelje, da se bomo v tem velikem 

tednu res lahko še dobro pripravili na naš največji praznik – 

Kristusovo vstajenje. Vsaj tri najlepše in najvišje butare bodo tudi 

nagrajene. Oljke, ki jih boste prejeli po sveti maši so nam pripravili 

verniki iz Koprske škofije. Vse vaše darove bomo namenili za obnovo njihovih 

cerkva. Bog vam povrni. 

VELIKI ČETRTEK je praznik evharistije in praznik duhovništva. Pri tej 

zadnji večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament 

mašniškega posvečenja. Pri maši je obred umivanja nog. Vsi možje, ki ste bili 

lansko leto pri tem obredu, lepo vabljeni tudi letos.  Po bogoslužju in molitvi »na 

Oljski gori« ključarji in ostali, ki boste sodelovali pri obredu umivanja nog, 

povabljeni v župnišče. 

 VELIKI PETEK - se spominjamo Jezusovega trpljenja in 

smrti na križu. Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini dan 

v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše. Med obredi velikega 

petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega 

evangelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja. 

VELIKA SOBOTA z blagoslovljenim ognjem in vodo verniki pokadijo in 

pokropijo domove. Velika sobota je sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa v 

Božjem grobu. Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen 

blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga. Z  

velikonočno vigilijo vstopimo v skrivnost Kristusovega vstajenja.  

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: 
- Zjutraj ob 7. uri je blagoslov velikonočnega ognja. 

- Vse otroke vabim k skupni molitvi ob 11. uri k božjemu grobu.  
- Ob 16.00  - Praprotna Polica: blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 16.30 -  Trata : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 17.00 – Adergas : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 19.00 – slovesno praznovanje VIGILIJE – pričakovanje 

Gospodovega vstajenja. 

VELIKA NOČ: ob 6.00 je vstajenjska procesija. Nabirka za veliko noč je 

namenjena ureditvi železne ograje pred cerkvijo. Hvala za vaše darove 
 
OB SMRTI + Miha Bidarja ste darovali namesto cvetja za sv. maše:  domači za 10 sv. 

maš; sestra Pavla za 2 ; Jože Kešnar za 1, Murnik Fani za 1, Čebulj Tatjana za 1, Stane 

Maček za 1, Marija Tušek za 1, Tone Puškarič za 1, Rok in Barbara za 1, Pristavovi za 2, 

Murnovi – Adergas za 1, Adamovčevi – Viševca za 1, družina Zaplotnik za 1, Jože Jerič 

za 1, Martin in Jana Jenko za 1, Olga Ogris za 1, Kotnikovi za 1.  Bog vam povrni za vaše 

darove, + Mihu pa podari večini mir v božjem naročuje. Naj počiva v miru! 
 

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 

 

                                                                                                    

 

VELIKA NOČ 

 

Veliko noč imenujemo 

vstajenje. To pomeni, 

da se je že začelo; 

neskončna prihodnost 

se je že začela. 

Preobrazba sveta ni 

ideal in predpostavka, 

ampak resničnost. 

Točka, kjer se je pojavil 

tak začetek popolnega konca, se imenuje Jezus iz Nazareta, križani 

in vstali. Ker je njegov grob prazen, ker se je on, ki je bil mrtev, 

izkazal kot živi v polnosti svoje oprijemljive človeške podobe, 

zato vemo: resnično se je vse začelo tako, da bo dobro. Dejansko 

je še vse na poti. Vendar na poti k cilju, ki ni utopični ideal, ampak 

sedanja resničnost. Kajti konec se je že začel. In čudovit je! 

Aleluja. 

VSEM, KI PREBIRATE NAŠA OZNANILA VOŠČIM 

BLAGOSLOVLJENE IN VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE. Bog 

naj vas blagoslavlja. ---- župnik Slavko Kalan 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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