
  

 

OZNANILA in obvestila do 10. junija 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAGOSLOV ZAKLJUČNIH DEL na delu obnovitvenih del ograje na 

ploščadi pred cerkvijo smo na željo nekaterih faranov prestavili na nedeljo, 

10. junija tudi po 8. maši. Povabljeni tudi vsi izvajalci del. Po blagoslovu del 

povabljeni na prijetno druženje ob jutranji kavi. 

ŠMARNICE  se lepo zaključujejo. Vse pohvale vsem otrokom zlasti 

nekaterim prvoobhajancem, ki ste prišli skoraj vsak dan. Hvala še posebej 

staršem in starim staršem, ki ste jih tako lepo spremljali. Hvala vam za vaš 

zgled. Naj vam Marija izprosi novih milosti in moči na vseh poteh vašega 

odločanja skozi življenje. Danes, torej v nedeljo, 27. 5. so šmarnice še 

zadnjikrat tudi pri kapelici na poti na Štefanjo goro ob 14. uri. 

TUDI LETOŠNJI VEROUK se zaključuje. Posebej želim pohvaliti 9. 

razred, ki je že bil pri birmi pa je pri verouku vztrajal praktično 100% do 

konca.  Ta teden je verouk in ga zaključujemo.  Spričevala boste prejeli v 

nedeljo, 3. 6. po procesiji v zakristiji. Maša je ob 8.uri. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 28. maja do 10. junija 2018 

P. 28. 5. 

ob 19.00 

German Pariški, škof; Just Španski; Margareta, mučenka 

+ Janez Blažun 

T. 29. 5. 

ob 19.00 

Maksim Emonski, škof; Maksim Trierski, škof 

+++ Petrčevi 

S. 30. 5. 

ob 19.00 

Kancijan in drugi oglejski mučenci; Ivana Orleanska 

+ Tone Ropret (obl.) 

Č. 

 

31. 5. 

ob 800 

ob 19.00 

SV. REŠNJE TELO IN KRI Obiskanje Device Marije 

- za žive in pokojne farane 

- zahvalo in priprošnjo Velesovski Materi Božji M. J. 

P. 1. 6. 

ob 20.00 

Justin, mučenec; Roman, škof; - prvi petek 

+ Matevž Jenko (obl.) 

S. 2. 6. 

ob 20.00 

Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof – prva sobota 

+ Franc in Marija Ropret /obl.) – Velesovo 35 

N. 3. 6. 

ob 8.00 

ni sv. maše 

9. nedelja med letom  - PROCESIJA Z BLAGOSLOVI 

- za žive in pokojne farane 

P. 4. 6. 

ob 20.00 

Peter Veronski, redovnik; Kvirin, škof;  

+ Frančiška Plevel – Kuharjeva mama 

T. 5. 6. 

ob 20.00 

Igor, knez; Svetko, mučenec 

+ Vida Ribnikar (obl.) 

S. 6. 6. 

ob 7.00 

Norbert, škof; Gilbert, opat; Bertrand Oglejski, škof 

+ Anton Jerič (obl.) 

Č. 7. 6. 

ob 20.00 

Robert Newminstrski, opat, prvi muč. tržaške cerkve 

+ Janez Ribnikar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 8. 6. 

ob 20.00 
Srce Jezusovo; Medard, škof; Viljem Angl.; dan Primoža T. 

+ Mito Trefalt 

S. 9. 6. 

ob 11.30 

 

ob 20.00 

MARIJIN DAN ; Marijino brezm. Srce; Primož in Felicijan 

- v dober namen »B« 

- v  zahvalo Mariji za uslišano prošnjo »A« 

- po namenu romarjev iz Preddvora – zaobljubljena  

N. 10. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

10. ned. med letom; Bogumil Poljski, škof; Edvard Pope 

- za žive in pokojne farane 

+++ starši Jenko in vsi +++ Begelnovi ter brat Anton 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

9. nedelja med letom 

 

 
 Njim pa je rekel: »Ali se sme v 

soboto delati dobro ali zlo, življenje 

rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali. 

Jezno jih je premeril z očmi in 

žalosten nad zakrknjenostjo njihovih 

src rekel človeku: »Iztegni roko!« 

Iztegnil jo je in roka je bila 

ozdravljena. 
   (Mr 3,4–5) 

           

   
 

 
 

 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem staršem 

prvoobhajancev ter Angelci Maček in 

pomočnikom za lepo urejeno in 

okrašeno cerkev na dan prvega sv. 

obhajila. Hvala tudi skupni št. 11 iz 

Velesovega, in nevesti  Neži ter 

ženinu Mateju za nadaljevanje tega 

dela. Za soboto, 2. 6. so še na vrsti iz 

Velesovega skupina št. 12., za 

soboto, 9. 6. pa je že na vrsti skupina 

št. 1 iz Praprotne Police. 

 

BUDILKA – »Vstani, na mobilniku ti 

zvoni alarm!« – »Reci mu, da bom 

poklical pozneje.« 

 

 



PROCESIJA SVETEGA VREŠNJEGA TELESA V NEDELJO 3. 

JUNIJA, OB 8.00. Za našo župnijo, ki ima procesijo ob nedeljah je to velik 

dan. Vse vasi naredijo lepe svoje »oltarje«, kjer se procesija ustavi in 

zmolimo božjo besedo, Evangelij ter prejmemo blagoslov. Hvala vsem, ki 

skrbite, da se oltarji in vse kar je potrebno skrbno in lepo tudi naredi. Vabim 

pa vse prvoobhajance, (razen novih ministrantov) da pridete 15 minut prej po 

obhajilne obleke. Starše vabim, da z otroki pripravite v košarice s cvetjem, 

ki ga bodo trosili po oltarjih. Prosim tudi fante da, z veseljem ponesete 

bandera v procesiji. Te procesije so namenjene predvsem v blagoslov vsega 

našega dela, naših krajev in domovine. Ta dan je samo ena sveta maša. Lepo 

povabljeni prav vsi!  

Od 1. junija do 1. septembra so vse večerne maše ob 20. uri. 

PETI VSESLOVENSKI MEĐUGORSKI MARIJIN DAN v 

Velesovem - sobota, 9. junija 2018 

Okvirni program po zgledu Međugorskega programa:  

8.30 – 9.00 zbiranje  

9.00 – 10.15 molitveni program pred sveto mašo 

molitev rožnega venca, litanije Matere Božje, Molitev 

k Svetemu Duhu 

10.00 – 11.00 pričevanje gosta iz Medžugorja 

11.30 sveta maša z govorom dr. Primoža Krečiča 

12.45 – molitev pred Najsvetejšim za ozdravljenje in 

zaključek. 

Skozi cel dan je možnost za sveto spoved. 

Dragi Marijini častilci, iskreno vabim vsakega izmed vas. Pridruži se 

nam, morda za nekaj minut ali nekaj ur. MARIJA KRALJICA MIRU, 

PROSI ZA NAS! 

NAŠE KULTURNO DRUŠTVO PRAZNUJE 

-  8. 6. ob 20.30 KVATROPIRCI in MJAV – na ploščadi 

pred cerkvijo v Adergasu 

- 16. 6. ob 20.30 – PRIFARSKI MUZIKANTJE na 

ploščadi pred cerkvijo  

- 22. 6. in 23. 6. ter 29. 6 . in 30. 6. ob 20.30 na samostanskem dvorišču 

duhovni misterij  »THEOPHILUS in ANIMA«  

 
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 

 

 

 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

Krščanska vera je edina na svetu, ki izpoveduje, da si je Bog 

privzel človeško naravo in kot človek prebival med ljudmi. Naš 

razum tega ne more dojeti; pred to trditvijo more le strmeti. Še 

bolj strmi, ko sliši, da se krščanski Bog tu ne ustavlja: med 

ljudmi hoče prebivati v koščku kruha in čaši vina ter se jim tako 

dajati v dušno hrano in pijačo. Neki mož je rekel duhovniku: Za 

praznik Svetega Rešnjega telesa sploh ni primerno pridigati. 

Treba je le molče premišljevati o tej veliki skrivnosti. Drugi je dejal, da je en dan v letu 

za to premalo: vse življenje bi morali noč in dan klečati pred sveto hostijo. Neka žena 

pa je kar naravnost povedala: Znorela bi, če bi mogla verjeti, da je v hostij zares Bog. 

Vsaka teh trditev ima v sebi nekaj resnice. Vedeti pa moramo, da Jezus ne živi med 

nami le v zakramentu svetega Rešnjega telesa. Med nami je vedno in povsod, saj v njem 

živimo, se gibljemo in smo. Nikamor ne moremo, kjer njega ne bi bilo. Ob tem se 

moremo vprašati, ali ni morda tudi Jezus imel kakšne duhovne hrane. Odgovor je 

pritrdilen. Dejal je, da je njegova jed v izpolnjevanju volje njegovega Očeta. S to jedjo 

se je hranil vse življenje. Ko se je med nas naselil, je izjavil: Glej, prihajam, da izpolnim 

tvojo voljo, Gospod. Rojen je hotel biti od žene, katere geslo je bilo: Zgodi se mi po 

Božji besedi. Skušnjavca je pognal z besedami, da je treba le Boga ljubiti in samo njemu 

služiti. Vse življenje je bil tam, kjer ga je hotel imeti Oče, govoril je, kar mu je naročil 

Oče, delal je, kar mu je naložil Oče. V trpljenje je šel z besedami: Ali naj ne pijem 

keliha, ki mi ga daje Oče? Zadnje besede so mu bile: Dopolnjeno je. Do konca je 

izpolnil Očetovo voljo, z njo je do popolnosti nahranil svojo dušo. Zato nam ni treba 

samo molčati pred skrivnostjo Svetega Rešnjega telesa, ni nam treba noč in dan klečati 

pred sveto hostijo, še manj je treba »znoreti« ob misli na tako veliko resnico. Kaj pa je 

treba? Po Jezusovem zgledu se je treba hraniti z izpolnjevanjem volje nebeškega Očeta.                                

 Po: Beseda da Besedo 
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