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VEROUK smo zaključili in oddali spričevala. Prosim, da spričevala vrnete 

čim prej. Predlagam, da kar v nedeljo, 17. junija. Vsem učencem želim lepe 

in prijetne počitnice. Nikakor pa ne pozabite na nedeljsko bogoslužje. Radi 

prihajajte vsaj ob nedeljah  k sveti maši. Vse vabim z veseljem, da bo tudi 

vam v veselje. Srečno pa na vse poteh!  

VEČERNE MAŠE so ob 20h. Kadar so prireditve našega KUD- a, pa so 

jutranje maše ob 7h zaradi tega, da lahko vse prireditve organizirajo 

nemoteno pred cerkvijo ali za cerkvijo na samostanskem dvorišču. Lepo 

povabljeni na prireditve in upajmo, da bo lepo vreme. 

PEŠ ROMANJE NA BREZJE: Zopet je leto okrog in je prav, da se Bogu 

in materi Mariji zahvalimo za številne darove s katerimi so nas v zadnjem 

letu bogatili in osrečevali. Dijaki, študentje,  in ostali, ki zmorete prehoditi 

okrog 25 km poti ponoči, lepo povabljeni. Gremo v noči od 22. 6. na 23. 6. 

ob 24.h. Torej ob polnoči iz Adergasa. S seboj vzemi nekaj malice, vode in  

 

NAMENI SV. MAŠ od 11. junija do 24. junija 2018 

P. 11. 6. 

ob 20.00 

Barnaba, apostol; Marija od Srca jezisvoega, redovna ustan. 

Elizabeta Zupan 

T. 12. 6. 

ob 20.00 

Eskil, mučenec; Adelajda, devica, redovnica;  

+ Frančiška (obl.) in Jože Maček 

S. 13. 6. 

ob 7.00 

Anton Padovanski, red., cerkveni učitelj; Akvilina, dev. muč. 

+ Miranda Mertelj 

Č. 

 

14. 6. 

ob 20.00 

Valerij in Rufin, juč., Metodij I Carigrajski, škof, Rihard, opat 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 15. 6. 

ob 7.00 

Vid, mučenec; Gremana Cousin, devica, Landelin, opat 

+ Vida Ribnikar 

S. 16. 6. 

ob 7.00 

ob 15.30 

Beno iz Meissna, škof; Marija Terezija Scherer, red., Tihon, škof 

+ Janez Ribnikar 

- za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

N. 17. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

11. ned. med letom; Rajner, samotar,  

- za žive in pokojne farane 

+ Kristina Čimžar (obl.) 

P. 18. 6. 

ob 20.00 

Gregor Janez Barbarigo, škof; Marko in Marcelijan, mučenca  

+ Ana Jerič 

T. 19. 6. 

ob 20.00 

Nazarij, prvi koprski škof; Romuald, opat, red. ustanovitelj 

+ Marjeta Rozman 

S. 20. 6. 

ob 7.00 

Adalbert, škof; Florentina, devica, opatinja 

+ Janez Blažun  

Č. 21. 6. 

ob 20.00 

Alojzij Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof; Meven, opat 

+ Angela Sirec (obl.)  

P. 22. 6. 

ob 7.00 

Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenec; Pavlin in Nole, škof 

+ Miha Bidar 

S. 23. 6. 

ob 7.00 

ob 12.00 

Jožef Cafasso, redovnik; Edeltruda, opatinja; Agripina, muč. 

BREZJE – po namenu romarjev 

V zahvalo za 60 let – M. R.  

N. 24. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

12. ned. med letom; rojstvo Janeza Krstnika 

- za žive in pokojne farane 

 ---------- ni svete maše 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

11. nedelja med letom 

 

 
 

      In govóril je: »Kako naj ponazorimo  

Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj 

ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno 

zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, 

manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa 

je vsejano, raste in postane večje od 

vseh zelišč in naredi velike veje, tako da 

morejo ptice neba gnezditi v njegovi 

senci.«  (Mr 4,30–32) 

     

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupini 

št. 12. iz Velesovega in skupini št. 1. 

iz Praprotne Police za lepo okrašeno 

in očiščeno cerkev, tako za nedeljo 

kakor tudi za praznovanje 

Marijinega dne. Za soboto, 16. 6. je 

na vrsti skupina št. 2 iz Praprotne 

Police, v soboto, 23. 6. pa skupina št. 

3. Praprotne Police. 
 

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!« 
 

 



primerno obutev za pot na Brezje. Ob 7h bomo imeli na Brezjah sveto mašo 

skupaj s patri Frančiškani, ki skrbijo za osrednje slovensko romarsko svetišče 

na Brezjah. Kdor morda ne zmore peš, naj se nam pridruži z avtom ali kolesi 

ob 7h k sveti maši. Povabljeni v čim večjem številu.  

TAMBURAŠKI ORKESTER znova med nami, kakor že nekaj zadnjih let 

in sicer vedno na prvi poletni dan. Tudi letos je to 21. JUNIJ ob 20.30 . 

Družili se bomo v parku pred cerkvijo v Adergasu. Lepo in iskreno 

povabljeni. 

V NEDELJO, 24. JUNIJA je samo ena sveta maša ob 8h zjutraj. To 

nedeljo sem nujno zadržan, zato se skušajte tako organizirat, da pridete vsi 

že k »prvi« sveti maši ob 8h zjutraj. Hvala za razumevanje.  

ORATORIJ v naši župniji od 8. do 13. 

julija. Mladi se intenzivno pripravljajo na prijetno 

počitniško druženje  med seboj in z najmlajšimi. Če 

želite, se nam lahko  še pridružite. Prijavnico dobite 

v župnišču. Prijavnica je potrebna zaradi tega, ker s 

tem tudi dovolite, da so vaši otroci skoraj ves dan z 

nami. Hvala vam za zaupanje, mladim pa želim lepo 

pripravo.  

ŽUPNIJSKI DAN – s piknikom bo v nedeljo,  8. julija takoj po  10. sveti 

maši .Vsi župnijski sodelavci lepo povabljeni na prijetno druženje. 

NOVI MINISTRANTI. Hvala dragi starši za podporo in pomoč pri širjenju 

naše ministrantske družine. Sprejem novih ministrantov bo v nedeljo, 1. julija 

pri 10. sveti maši. Ta čas se bodo lepo razporedili tudi novi ministrantje za 

tako imenovano dežurstvo med tednom.  

NAŠE KULTURNO DRUŠTVO PRAZNUJE 

- 16. 6. ob 20.30 – PRIFARSKI MUZIKANTJE na 

ploščadi pred cerkvijo. Če pa bo slaba napoved pa v dvorani 

Ignacija Borštnika v Cerkljah  

- 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 

 

 

 

 

 

 

KDO SEM? 
 

Sem res to, kar drugi govorijo o meni?  

Ali pa sem samo to, kar vem sam o sebi?  

Nemiren, poln hrepenenja, bolan, kot ptiček v 

kletki, ki hlasta po zraku,  

kot da bi ga stiskali za vrat, lačen barv, rož, 

ptičjega petja,  

željan lepe besede, človeške bližine,  

trepetajoč od jeze nad samovoljo in najmanjšim 

ponižanjem,  

preganjan od čakanja na velike stvari,  

nemočno hrepeneč po prijateljstvu in neskončni daljavi,  

utrujen in izpraznjen za molitev, za misli, za ustvarjanje, čisto na tleh? 

Kdo sem? Ta ali oni? Sem danes ta in jutri drugi? Sem oboje hkrati? 

Pred ljudmi hinavec in pred samim seboj  

zaničevanja in obžalovanja vreden slabič? 

Ali vseeno, kaj je še v meni, poražencu,  

ki se nagiba k slabemu že pred dobljeno zmago?  

Kdo sem? Spraševanje v samoti se mi reži v obraz. 

Kdorkoli že sem, ti me poznaš, tvoj sem, o Gospod! Amen. 

Grafika: Sabina Zorman 
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