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ORATORIJ 2018  - ZAKAJ  FRIDERIK IRENEJ BARAGA? 

 

NAMENI SV. MAŠ od 30. 7. do 19. 8. 2018 

P. 30. 7. 

 

Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj.; Rufin, mučenec  

----------- 

T. 31. 7. 

ob 20.00 

Ignacij Lojolski, duh., ust. Jezuitov; Helena Švedska, vdova 

TRATA + Zvonka Zupan in +++ Bejtkovi 

S. 1. 8. 
 

Alfonz M. Ligvorij, škof, cer uč.; Aleš Sobaszek, duh., muč. 

-------- 

Č. 

 

2. 8. 

ob 20.00 

Evzebij iz Vercellija, škof; ŠtefanI., papež, mučenec 

+ Marijana Sitar (obl.) 

P. 3. 8. 

ob 20.00 

Lidija, svetopisemska žena; Avguštin Kazotič, škof 

+ Frančiška Jenko 

S. 4. 8. 

ob 19.00 

Janez M. Vianney, arški župnik; Cecilija in Amata, redovnici 

+ Marija Selan (obl.) 

N. 5. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

18. nedelja med letom; Marija Snežna (Nives), Ožbolt 

- za žive in pokojne farane 

+++ Bdetovi 

P. 6. 8. 

drugje 

Jezusova spremenitev na gori; Just in Pastor, mučenec 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

T. 7. 8. 

drugje 

ob 20.00 

Sikst II, papež; mučenec; Kajtan Tienski, duh., red. ust. 

+ Vida Ribnikar 

TRATA + Frančiška Maček (obl.) 

S. 8. 8. 

drugje 

Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev 

+ Janez Ribnikar 

Č. 9. 8. 

ob 20.00 

Terezija B od Križa (Edith Stein) mučenka, soz. Evrope 

+ Dušan Jesenik 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 10. 8. 

ob 20.00 

Lovrenc, diakon, mučenec; Arigij, škof; Arhangel, redovnik  

+ Janez Ribnikar (obl.) 

S. 11. 8. 

ob 7.00 

ob 20.00 

Klara (Jasna), devica, red. ustanoviteljica; Suzana, mučenka 

+ Matevž Dornik 

- festival Radovljica - orgelski koncert 

N. 12. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

19. ned. med letom; Ivana Šantalska, vdova; Lelija dev. 

- za žive in pokojne farane 

+ starši, bratje in sestre Martinkovi 

P. 13. 8. 

ob 20.00 

Poncijan, papež in Hipolit, duh. muč,; Janez Berhamas, red. 

+ Janez Blažun 

T. 14. 8. 

ob 20.00 

Maksimilijan Kolbe, duh., mučenec; Evzebij, duhovnik  

TRATA +++ Mrkčovi 

S. 15. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Ahčin (obl.) 

Č. 16. 8. 

ob 20.00 

Rok, romar, spok.; Štefan I. Ogrski, kralj, Lovrenc puščavnik 

+ Janez Ribnikar  

P. 17. 8. 

ob 7.00 

Evzebij, papež, mučenec; Hijacint poljski duhovnik 

+ Anton Jerič 

S. 18. 8. 

ob 7.00 

ob 15.00 

Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat 

+ Ana Jerič 

- za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

N. 19. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

20. ned. med letom; Janez Eudes, duh.; Sikst III., papež 

- za žive in pokojne farane 

+ starši Žagar in Ana Jerič 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

18. nedelja med letom 
 

 
 

Naši očetje so jedli mano v 

puščavi, kakor je pisano: »Kruh 

iz nebes jim je dal jesti.« Jezus 

jim je dejal: »Resnično, 

resnično, povem vam: Ni vam 

Mojzes dal kruha iz nebes, 

ampak moj Oče vam daje 

resnični kruh iz nebes. Božji 

kruh je namreč tisti, ki prihaja iz 

nebes in daje svetu življenje.« 
(Jn 6,31-33) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 6 in 7 ter 8 

iz Praprotne Police za lepo  očiščeno in  

okrašeno cerkev. Prav tako se zahvaljujem 

vsem, ki v teh lepih mesecih darujete svoje 

lepe rože iz vaših vrtičkov za cerkev. 

Ker so oznanila za 3 tedne, je naslednji 

razpored krašenja cerkve: 

sobota; 4. 8.: Adergas, skupina št. 1 

sobota; 11. 8. Adergas, skupina št. 2 

sobota; 18. 8. Adergas, skupina št. 3 

 
OPEKLINE – Jožeta so z opeklinami na 

ušesih sprejeli  v bolnišnico. »Kako se je to 

zgodilo?« vpraša zdravnik. – »Ko sem likal 

srajco, je zazvonil telefon in bil sem tako 

zaverovan v delo, da sem namesto slušalke 

prislonil na uho kar likalnik.« – »Ja, ampak 

zakaj pa imate opekline tudi na drugem 

ušesu?« se čudi zdravnik. – »Saj sem vendar 

moral poklicati rešilca.« 

 



OB ZAKLJUČKU LETOŠNJEGA ORATORIJA se lepo zahvaljujem vsem 

dobrotnikom, animatorjem še posebej pa voditeljicama VESNI SIRC IN 

ANJI JERINA. Posebna zahvala velja številnim staršem, ki ste prinašali pecivo 

in ostale dobrote preko vseka tedna v župnišče še posebej zahvala sponzorjem in 

dobrotnikom: 

Ko-net d.o.o. Adergas; Avtohiša Jenko, Praprotna Polica; Stasil d.o.o. 

Adergas; K.Z. Cerklje; Ključavničarstvo Zorman, Praprotna Polica; 

Ključavničarstvo Franc Plevel s.p. Velesovo; Minka Martinjak, Velesovo; 

Stanko Maček, Adergas; Mizarstvo Martin Bolka s. p. Trata; Pizzerija Štalca, 

Cerklje; Pizzerija Pod Jenkovo lipo, Dvorje; Pizzerija Tonač, Grad; G- Medic 

– zdravstvene storitve; KUD Pod Lipo Adergas; Gostišče Vodnik Adergas; 

Dobrodelna organizacija Petra Pavla Glavarja Komenda; Juvan instalacije 

d.o.o. Milje; Rajko Rozman – ROOF, Dvorje; Agropromet Cerklje; Revija 

Ognjišče, Koper 

FESTIVAL RADOVLJICA -  v 

sobota, 11. avgusta 2018, ob 20.00 

bomo imeli v naši cerkev 

Marijinega oznanjenja, Velesovo 

(Adergas) čudovit koncert NEMŠKE 

ORGELSKE MAŠE. Igral bo James 

Johnstone orgle. Tretji del zbirke Clavier-Übung je po Umetnosti fuge, 

Glasbeni daritvi in čembalskih partitah že četrta Bachova zbirka, ki jo v 

zadnjih letih lahko slišimo na festivalu. Bach jo je objavil leta 1739 in se v 

njej posvetil predvsem koralnim preludijem. Bila je njegova prva publikacija 

za orgle, sijajna demonstracija kompozicijske spretnosti, prežeta s simboliko 

troedinosti. 

James Johnstone bo vodil tečaj za orgle in čembalo v sklopu Dnevov 

baročne glasbe Velesovo, ki bodo med 11. in 14. avgustom. 

NEKAJ POMEMBNIH DATUMOV: 

- 11. 8. – 14. 8. – tečaj baročne glasbe 

- 11. 8. – festival Radovljica – ob 20.00 

- 1. 9. – IZOLA – piknik prvoobhajancev in staršev- obvezne prijave 

-  8. 9. KONCERT SAKRALNE GLASBE ob 19h - Lucas Somoza 

Osterc, bariton - Marcos Fink, basbariton in Tone Potočnik, orgle 

- 15. 9. – Stična mladih 

-  29. 9. – župnijsko romanje – Trsat - Hrvaška 

Izd

al 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 

 

 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
– VELIKI ŠMARN  

Misel na deviško Mater Odrešenika sveta se vleče 

od prvih strani Svetega pisma Stare  zaveze vse do 

dopolnjenja časov, ko je Božji poslanec Gabriel 

oznanil preprostemu judovskemu dekletu iz 

Nazareta: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, 

Gospod je s teboj!« …  »Ne boj se, Marija, kajti 

našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila 

sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo 

imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal 

prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v 

Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu 

ne bo konca.« »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato 

se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.  

Ker je vse večni Bog izbral Marijo za mater drugi Božji osebi, je Marijo obvaroval 

celo sence vsakega greha. Izvirni greh je ni omadeževal, bila je polna milosti že 

od spočetja, v navzočnosti svojega Božjega Sina je nenehoma rasla v svetosti in 

po smrti je bila z dušo in telesom vzeta v kraljestvo nebes, kjer pri svojem 

križanem in od smrti vstalem Sinu s priprošnjo posreduje za ves človeški rod in 

tako rešuje svoje bližnje in daljne duhovne otroke za večno srečo. 
Po: S. Janežiču 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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https://www.festival-radovljica.si/sl/koncerti-2018/100-dnevi-barocne-glasbe-velesovo-tecaj-za-orgle-in-cembalo-predavanja.html
http://www.zupnija-velesovo.si/

