
  

 

OZNANILA in obvestila do 13. maja 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČENJAMO MESEC MAJ. Najlepši mesec, Marijin mesec, mesec 

Šmarnic, mesec prvega sv. obhajila, mesec ljubezni in porok in še marsikaj. 

Prvega in drugega maja bo sv. maša in Šmarnice ob 20h, potem pa ves mesec 

ob 19h. Vsako nedeljo OB 14h, razen na nedeljo prvega obhajila, bodo 

šmarnice tudi pri kapelici na poti na Štefano goro. 

PRIPRAVE NA PRVO SVETO OBHAJILO: V letošnjem letu imamo 

prvo obhajilo skupaj 2. in 3. razred. Nabralo se nas je kar 18. Zato, da bomo 

20. maja naredili lep in nepozaben praznik bomo imeli skupne intenzivne 

vaje. Pri zadnjem verouku so otroci že prejeli obvestila za starše, kjer so bili 

obveščeni o tem dogodku. Dobimo se v petek, 4. maja ob 17h in gremo 

domov v soboto, 5. maja po večerni sv. maši oz. po šmarnicah. Ker bodo 

otroci prenočili v prostorih Doma duhovnih vaj, naj s seboj prinesejo 

posteljnino, pribor za osebno higieno in copate. Za vse ostalo bomo 

poskrbeli tukaj. Sestanek za starše pa bo 9. maja ob 20h. Lepo prosim, da se 

 

NAMENI SV. MAŠ od 30. april do 13. maja 2018 

P. 30. 4. 

ob 7.00 

Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik; Rozamunda, spokor. 

+ Elizabeta Zupan 

T. 1. 5. 

ob 20.00 

Jožef Delavec – praznik dela; Iztok- Oriencij; Rihard, menih 

+ Angelca Sirec 

S. 2. 5. 

ob 20.00 

Atanazij, škof; Boris, kralj; - šmarnice!!!!!!!!!!!!! 

+ Nikolaj Puškarič 

Č. 

 

3. 5. 

ob 19.00 

Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij, menih;  

+++ starši Pilar 

P. 4. 5. 

ob 19.00 

Florjan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, prvi petek 

+ za vse pokojne gasilce in na čast Sv. Florjanu za blagoslov 

S. 5. 5. 

ob 19.00 

Gotard, menih, Angel, redovnik; prva sobota 

+ Janez Kern (obl.) 

N. 6. 5. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. velikonočna ned., nedelja turizma; Dominik Savio, 

zavetnik ministrantov; Marija srednica vseh milosti 

- za žive in pokojne farane 

+ Mito Trefalt 

P. 7. 5. 

ob 19.00 

Gizela, opatinja; Flavija mučenka – prošnji dan 

- za blagoslov dela na polju – urna maša - Adergas 

T. 8. 5. 

ob 19.00 

Obletnica posvetitve Lj. stolnice; Viktor; - prošnji dan 

TRATA - Za blagoslov dela na polju – urna maša - Trata 

S. 9. 5. 

ob 19.00 

Izaija, prerok; Marija Terezija; Beat; - prošnji dan 

TRATA – Za blagoslov dela na polju – urna maša – 

Praprotna Polica 

Č. 10. 5. 

ob 8. 

ob 19.00 

GOSPODOV VNEBOHOD; Job, SP mož; Trsatska M. B. 

- za blagoslov dela na polju – urna maša – Velesovo 

+++ Gbinovi 

P. 11. 5. 

ob 19.00 

Mamert, škof; Ignacij Lakonski, redovnik 

+ Franc (obl.) in +++ Bašelnovi in Benedek 

S. 12. 5. 

ob 14.30 

ob 18.00 

Leopold Mandič, redovnik; Pankracij, mučenec 

- za blagoslov v zakonu – poročna maša 

+Štefka in Peter Petelinkar 

N. 13. 5 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. velikonočna nedelja – ned. sredstev družbenega 

obveščanja; Fatimska M. B; Servacij 

- za žive in pokojne farane 

+ Marta in Vinko Blaznik 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
6. velikonočna nedelja 

 
 

  Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz 

vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!  

Če se boste držali mojih zapovedi, boste 

ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi 

jaz držal zapovedi svojega Očeta in 

ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam 

povedal, da bo moje veselje v vas in da 

bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja 

zapoved, da se ljubite med seboj, kakor 

sem vas jaz ljubil. 

(Jn 15,9–12) 

 

              

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 7. iz 

Velesovega, da so zopet lepo potrudili 

in uredili cerkev za sveto mašo. Sedaj 

bomo znova cerkev krasili in čistili 

vsak teden. Za soboto, 5. maja je na 

vrsti skupina št. 8; v soboto, 12. 

maja pa skupina št. 9 + 10 iz 

Velesovega. 

 

MUHE – »Včeraj sem ubil deset 

muh,« se pohvali Matej. »Pet ženskega 

in pet moškega spola,« doda. – »Kako 

pa veš pri muhah, če so ženskega ali 

moškega spola?« – »Moške so bile na 

očetovem kozarcu, ženske pa na 

maminem ogledalu!« 

 

 



tega srečanja zagotovo udeležite. Do takrat pa vse lepo in dobro za vas in 

vaše družine. 

VAJE ZA NOVE MINISTRANTE bodo v četrtek, 3. maja ob 

18 uri. Vsi, ki ste se nam pridružili, znova lepo vabljeni. Vsaj 

nekaj vaj moramo imeti in potem boste lahko že samostojno 

sodelovali pri vsaki sveti maši, blizu oltarja in blizu Jezusa. 

POMEMBNI DATUMI:  

7. 5. sestanek ŽPS ob 20h. Lepo povabljeni vsi člani. 

12. 5. ob 20h – nastop velikih šestih rogistov – Rogisti igrajo na zelo velike 

»alpske rogove«  – piščali velike več kot 2 metra. Nastop bo zelo kratek 

in zanimiv. 

3. 6. procesija Svetega Rešnjega telesa. Sveta maša samo ob 8h 

21. 6. – poletni dan ob 20.30 nastop tamburaškega orkestra ob fontani 

8. 7. – župnijski piknik za vse župnijske sodelavce in sodelavke 

NAŠE KULTURNO DRUŠTVO PRAZNUJE 

-  8. 6. ob 20.00 KVATROPIRCI in MJAV – na ploščadi 

pred cerkvijo v Adergasu 

- 16. 6. ob 20.00 – PRIFARSKI MUZIKANTJE na 

ploščadi pred cerkvijo  

- 20. 6. in 30. 6. ob 20.00 na samostanskem dvorišču duhovni misterij  

»THEOPHILUS in ANIMA«  

- Če bo slabo vreme, bodo te prireditve v Cerkljah - Hram Ignacija 

Borštnika. 

 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za + Frančiško Jenko svete maše in 

sicer: sosedje za 6 sv. maš, mož Matevž za 4, Jurčnekovi za 1, Olga Ogris za 1, 

Vodnikovi za 2, Begelnovi za 2, Valentin Jenko za 1, Tadej Ocvirk za 1, prijatelji 

iz Bohinja, Komende, in Kamnika za 3, Jenko Martin, Cerklje za 2, družina 

Rozman, Dvorje za 2, in dar za cerkev; družina Kuhar, Jerovšek in Kramžar za 1, 

Jenko Stane, Adergas za 1, Jenko Matija, Adergas za 1, Silva in Marija za 1, 

Anzovi za 1, Slemčevi za 1. Zahvaljujem se vsem dobrotnikom, pokojni mami 

Frančiški naj vstali Jezus podari večno življenje v svojem kraljestvu. Naj počiva v 

miru! Amen. 
 
Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: http://zupnija-velesovo.si 

 

                                                                                                    

ŠMARNICE – priložnost za družinsko bogoslužje 
 

Že dolgo se Slovenci v maju spominjamo Marije in mu pravimo kar Marijin mesec.  

Marijino sliko – ki ima po mnogih vernih družinah že svoje mesto - bi tokrat redno krasili 

s cvetjem in morda s prižgano svečko ali kakšno drugačno lučjo. V veliki kmečki družini 

ima recimo vsak od enajstih otrok svojo majhno vazo z rožo, ki jo sam postavi pred 

Marijino sliko v kotu, a tudi oče in mati imata vsak svojo. Družinski člani, posebno 

mlajši, se lahko vrste v skrbi za cvetje.  

Morda bi vzeli tudi večji list papirja, nanj prilepili kakšno Marijino podobico, zraven pa 

z velikimi črkami napisali za vsak dan ali za nekaj dni, morda za vsak teden kakšno misel 

o njej, predvsem iz evangelija. Seveda se da takšen družinski plakat narediti tudi brez 

slike, zlasti če ni pri roki primerne ... 

Če družina obiskuje šmarnice v cerkvi, se lahko zvečer potem pogovorijo o tistem, kar je 

bilo povedanega o Mariji ali o kristjanih, ki jo skušajo posnemati, predvsem v 

izpolnjevanju svojega življenjskega poslanstva in v ljubezni do Kristusa. Bilo bi tudi 

primerno prebrati kakšnega od odlomkov iz evangelijev. 

Slovenci imamo izredno veliko Marijinih pesmi in je seveda prav ta mesec lepa prilika, 

da bi jih skupaj peli, ali zbrani pod Marijinim »kotom« ali pri običajnih molitvenih 

prilikah (jed, večer, jutro). Lepo bi bilo, če bi se naučili kakšno novo pesem. Nenazadnje 

imamo tudi lepo zbirko CD-jev s takimi pesmimi. 

Če vsak dan izmolimo – seveda prirejeno starosti udeležencev – eno od petnajstih 

skrivnosti rožnega venca, bomo v enem mesecu dvakrat premislili ta »evangelij v 

malem«, kot nekateri pravijo rožnemu vencu. A lepo bi tudi bilo, ko bi sestavili svojo 

družinsko molitev Mariji, primerno domačim okoliščinam in družinskemu ter 

zakonskemu vzdušju. 

Obisk kakšne vaške kapele, Mariji posvečene cerkve ali Božje poti pa bi se v cvetnem 

mesecu prilegel duši in telesu.             Po: Vital Vider, Z očmi Zakoncev 

Grafika: Sabina Zorman 
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