
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 8. julija 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»OB DNEVU DRŽAVE« Obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko 

je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti 

Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o 

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni 

naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. 

junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska 

osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. 

Ta dan bo sveta maša samo ob 6h zjutraj.  

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. junija do . 8. julija 2018 

P. 25. 6. 

ob 6.00 

Dan državnosti; Doroteja iz Montauna, mati, mistikinja 

- Za domovino Slovenijo 

T. 26. 6. 

ob 20.00 

Jožefmarija Escriva, ust. Opus Dei; Vigilij (Stojan), škof 

+ Gabrijel Selan (obl.) 

S. 27. 6. 

ob 7.00 

Ema (Hema) Krška, kneginja; Ciril Aleksandijski, škof, cer. uč. 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

Č. 

 

28. 6. 

ob 20.00 

Irenej Lyonski, škof, muč.; Pavel I., papež,  

+ Mana Plevel (obl.) in +++ Apnišarjevi 

P. 29. 6. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Peter in Pavel, apostola; Judita, red.; Rajmund, mučenec 

+++ starši Sitar in teta Sekne 

+ Frančiška Jenko 

S. 30. 6. 

ob 15.00 

ob 20.00 

Prvi mučenci rimske Cerkve; Oton Bamberški, škof 

- za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

- po namenu romarjev – VISOKO - MILJE 

N. 1. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

13. ned. med letom; nedelja Slovencev po svetu 

- za žive in pokojne farane 

+ Janez Kalan 

P. 2. 7. 

ob 20.00 

Ptujskogorska Mati Božja; Janez Frančišek Regis, duhovik  

+ Vida Ribnikar 

T. 3. 7. 

ob 20.00 

Tomaž, apostol; Anatolij, škof 

+ Vilma Grilc (obl.) 

S. 4. 7. 

ob 20.00 

Urh (Urlik, Uroš), škof; elizabeta Portugalska, kraljica 

- Po namenu romarjev - LUŽE 

Č. 5. 7. 

ob 20.00 
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavtnika Evrope 

+ Silva Jenko (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 6. 7. 

ob 20.00 

Marija Goretti, dev., muč.; Artezij, škof, muč. - prvi petek 

+ Anton Jerič 

S. 7. 7. 

ob 14.30 

ob 20.00 

Vilibald, škof; b. sl. Anton Vovk – prva sobota 

- Za srečen in blagoslovljen zakon 

+++ Ana Petrič, Angela Ropret in Ana Sajovic 

N. 8. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

14. ned. med letom; Kilijan, škof, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Boštarjev ata  

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

13. nedelja med letom 

 
   Slišala je za Jezusa. Med množico se 

mu je približala od zadaj in se dotaknila  

njegove obleke. Rekla je namreč: »Tudi 

če se dotaknem le njegove obleke, bom 

rešena.« In v hipu se ji je ustavila kri  

in v telesu je začutila, da je ozdravljena 

nadloge.  Ko so prišli pred predstojnikovo 

hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in 

zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel:  

»Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni 

umrla, ampak spi.« In posmehovali so 

se mu. On pa je vse odslovil in vzel  

s seboj očeta in mater deklice ter tiste, 

ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila 

deklica. Deklico je prijel za roko in ji 

rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu 

pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« 
(Mr 5,27–29.38–41) 

  

   
 

 
 

 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinama 4 in 5 iz iz Praprotne 

Police za lepo okrašeno in očiščeno 

cerkev. Za soboto, 30. 6. je na vrsti 

skupina št. 4 iz Praprotne Police, v 

soboto, 7. 7. pa skupina št. 5. iz  

Praprotne Police. HVALA VSEM, 

KI Z VESELJEM OČISTITE IN 

OKRASITE NAŠO CERKEV. Vsi 

»turisti« in romarji ki se ustavijo pri 

nas to opazijo. Hvala vsem! 

 

SPRIČEVALO – Luka bo moral 

ponavljati razred. Ko pride domov, 

reče očetu, ljubitelju nogometa: »Za 

eno leto sem podaljšal pogodbo s 

tretjim razredom.«  

OB KONCU ŠOLE – Tine pride ob 

zaključku šole domov ves razposajen 

in pravi: »Očka, letos si imel pa 

srečo.« – »Zakaj pa?« sprašuje oče. – 

»Jeseni ti ne bo potrebno kupovati 

novih učbenikov za višji razred.«  
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ORATORIJ v naši župniji od 8. do 13. 

julija. Ta teden so se začele prave počitnice. Tudi 

letos bo proste poletne dni popestril poleti 

ORATORIJ. Friderik Baraga je lik, ki ga bomo 

spoznavali. Letošnja oratorijska zgodba namreč 

spremlja Friderika Baraga od njegove odločitve za 

študij, za duhovništvo in za misijone do njegovega 

škofovskega posvečenja. Poudarek v zgodbi je na 

njegovem delu med Indijanci. Skozi njegovo življenje bodo izpostavljene 

vrednote odločitev, kultura, krst, nenavezanost in gorečnost… Če kakšna 

velika želja je še nekaj prostih mest. 

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

maši. Zaključujemo pastoralno leto 2017/2018. Že nekaj let se dobivamo ob 

prijetnem druženju ter utrjujemo medsebojne vezi. Kljub različnosti nam 

prav Velesovska Marija pomaga s svojim blagoslovom. Bogu hvala za vas 

dragi sodelavci, da nebi prav vsakega naštevali. To pomeni ves ŽPS, pevci, 

ključarji, ministranti, animatorji in voditelji oratorija, bralci beril, mežnarji 

in zvonarji, krasilci in čistilci cerkve. Ne moremo pozabiti na pomočnike v 

Mladinskem domu duhovnih vaj kjer brez vas zagotovo nebi zmogli sprejeti 

toliko in tako različne skupine. Posebej ne pozabimo na vse može, ki z 

velikim veseljem pripravljajo drva in sekance v gozdu, da nas pozimi ne zebe.  

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za vso požrtvovalnost in vaš 

doprinos k uspešni in urejeni župniji Velesovo. Bogu hvala za vse in za vas. 

Torej povabljeni na prijetno druženje ob dobri hrani in pijači. Za »sladice« 

in »solate» vas povabim da jih pripravite sami in pokličite v župnišče ter se 

dogovorite z Dragico. Vse kar bo ostalo bodo otroci na oratoriju pojedli že 

naslednji dan z velikim veseljem.  

NOVI MINISTRANTI. S hvaležnostjo se obračam na starše novih 

ministrantov. Slovesen sprejem bo v nedeljo 1. julija pri 10. sveti maši. Po 

maši povabljeni skupaj s starši v župnišče na malico. Vsi lepo povabljeni. 

OB KONCU ŠOLSKEGA IN VEROUČNEGA LETA vsem učencem 

čestitam za vse uspehe. V počitnicah pa vam želim, da ne pozabite na 

prijateljevanje z Jezusom, nedeljska sveta maša, osebna in skupna molitev, 

duhovne vaje in seveda druženje z dobrimi prijatelji. Bog vas blagoslovi!  

 
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 
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 LJUBLJANSKE ŠKOFIJE: 

- Primož Meglič, roj.: 13. 8. 1984; žup. Ivančna Gorica 

- Marko Mrlak, roj.: 15. 4. 1966; žup. Žiri 

- Peter Stele, roj.: 5. 7. 1989; žup. Komenda 

- Tomaž Kunaver, roj.: 15. 3. 1984, žup.: Lj. Sv. Križ 

- Kapucin; br. Miroslav Pavšek; roj.: 1983, žup. Zagorje ob Savi 

- Jezuit; Marko Pavlič; roj.: 26. 3. 1987; žup.: Kranj 

- Cistercijan: p. Jona Vene; roj.: 10. 4. 1981: Lj. Sv. Peter 
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