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Naslednji VIKEND me ni doma, zato vas vabim,  da vse mašne namene »za 

očenaše«  za rajne, prinesete v župnišče že do petka zvečer ali pa 31. novembra, ko se 

zopet vrnem iz Rima. Hvala ker se spomnite svojih rajnih za katere bomo darovali 

svete maše.  

V NEDELJO 28. 10. je samo ena sveta maša ob 8. uri. Potrudite se da boste lahko 

prišli k tej sveti maši, ki jo bo daroval župnik iz Šenčurja. Če  ne utegnete priti za ob 

8h, pa je v Šenčurju ali v Cerkljah ob 10h nedeljska sv. maša. Lepo vas povabim k 

maši, da ne bo razlog »saj ni bilo maše«  in  boste ostali brez nedeljske svete maše. 

župnišče, ki ga pripravlja naš ŽPS. 

JESENSKE POČITNICE so od 28. 10. do 4. 11. za vse veroučence in birmanske 

skupine. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 22. oktobra do 4. novembra 2018 

P. 22. 10. 

ob 18.00 

Janez Pavel II., papež, Marija Saloma, svetopisemska žena 

+ Pavla in Peter Kavran, 7.dan 

T. 23. 10. 

ob 18.00 

Janez Kapistran, duhovnik; Ignacij Carigrajski, patriarh; 

+ Janez in Frančiška Rebernik 

S. 24. 10. 

ob 7.00 

Anton Marija Claret, škof, red. ust.; Alojzij Guanella, duh. 

+ Matevž Dornik (obl.) 

Č. 

 
25. 10. 

ob 18.00 

Krizant in Darja (Darinka), muč.; Tadej (Dejan) škof. 

+ Pavla Žagar (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 26. 10. 

ob 18.00 

Lucijan in Marcijan, muč.; Demetrij Solunski, muč.  

+ starši in bratje Kalan 

S. 27. 10. 

ob 19.00 

Sabina Avilska, muč.; Evartis, papež; Frumencij, škof 

+ Miha in Marija Brce 

  PREHOD NA ZIMSKI ČAS – za eno uro je noč daljša 

N. 28. 10. 

ob 8.00 

RIM 

30. ned. med letom - žegnanjska nedelja; Simon in Juda Tadej  

+ Janez Ribnikar 

- za žive in pokojne farane 

P. 29. 10. 
drugje 

Mihael Rua, duh., red.;Ermelinda (Linda), devica 

-------------------------------------------- 

T. 30. 10. 
drugje 

Marcel, mučenec; Aleksij Zaryckyj, duhovnik in mučenec 

--------------------------------------------- 

S. 31. 10. 

ob 8.00 

Alfonz Rodriguez, redovnik mistik.; Dan reformacije  

+ Janez Zupin (obl.) 

Č. 1. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

ob 18.00 

VSI SVETI- dan spomina na mrtve 

-  za žive in pokojne farane  

+ Majda Kotnik, 30. dan 

TRATA: po namenu molitev za očenaše 

ADERGAS IN TRATA – molitev rožnih vencev 

P. 2. 11. 
ob 8.00 

ob 9.00 

ob 18.00 

Spomin vseh vernih rajnih; b.sl Jakob Ukmar- prvi petek 

+ po namenu sv. Očeta – za rajne 

+ Marija Maček – Prinčeva mama 

TRATA : po namenu molitev za očenaše 

S. 3. 11. 

ob 18.00 

Viktorin Ptujski, škof, muč.; Just, mučenec – prva sobota 

+ Marija in Jakob Sajovic 

N. 4. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

31. ned. med letom; Karel (Drago)Boromejski škof 

- za žive in pokojne farane 

 +Angela (obl.) in Jože Ribnikar 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

30. nedelja med letom 

 

 
 

 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« 

Poklicali so slepega in mu rekli: »Le 

pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj 

plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. 

Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti 

storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi 

spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, 

tvoja vera te je rešila!« Takoj je 

spregledal in šel po poti za njim.  
(Mr 10,49–52) 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 4 in 5 iz Velesovega za 
očiščeno in okrašeno cerkev. Za 

naprej sta na vrsti:  
-26. 10. – Velesovo sk. št. 6 (ker nas 
v soboto ni doma) 
-3. 11. – Velesovo sk. št. 7 

Res hvala za delo, ki ga z veseljem 

naredite za našo župnijo.   

 

LOTO – »Za tukajšnjo fakulteto 

vaši rezultati ne zadostujejo« 

reče profesor, »toda na vašem 

mestu bi poskusil pri lotu.« – 

»Kako to mislite?« – »No, od 39 

izpitnih vprašanj ste na 7 

odgovorili pravilno.« 

 

 

 

 



 OBLETNICE POROK; Vsi, ki letos praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, in več let vas vabimo na slovesno praznovanje. Vsi, ki 

ste se poročili pri nas boste v teh dnevih prejeli posebno 

povabilo. Povabljeni pa tudi drugi, ki ste se poročili 

drugje, pa živite v naši župniji. Prosim, če mi v tem tednu 

sporočite, da želite sodelovati pri tem zahvalnem 

bogoslužju in boste dobili tudi posebno povabilo. Po sveti maši pa še povabljeni na 

krajše druženje v župnijsko obednico. Čestitamo vse jubilantom! 

SREČANJE ZA STAREJŠE: V nedeljo 4. 11. ob 10h lepo povabljeni vsi starejši 

od 75 let, k posebni sveti maši, ki jo pripravlja naš ŽPS. Kdor ne pore priti naj poprosi 

svoje domače, v kolikor vam ne morejo pomagati oni, me pokličite in vam bomo 

uredili prevoz v župnijsko cerkev. Po sveti maši povabljeni na kosilo v župnišče, ki 

ga pripravlja naš ŽPS. Res iskreno in toplo vabljeni k sveti maši in na nedeljsko kosilo. 

ZAHVALNA NEDELJA – 4. november  je 

nedelja, ko z veseljem rečemo Bogu hvala za 

številne dobrote preteklega leta. Ali se mu lahko 

res za vse zahvalimo, ali samo za nekatere 

izbrane dogodke, to je odvisno od nas.  To 

nedeljo vas posebej povabim k darovanju ali 

»ofru« za župnika in za cerkev.  Z veliko 

hvaležnostjo se zopet oziram na vas in se vam zahvaljujem za vse vaše darove, ki jih 

po svojih močeh darujete za to, da se lahko pohvalim za vašo velikodušnost in 

dobroto.  
 
OB SMRTI  + Pavle Kavran so darovali za svete maše: Marija Mlakar za 1, Bidrovi 

za 1, Rezarejevi za 1, Boštjanovi za 1, Dornikovi iz Mengša za 1. 

OB SMRTI + Petra Kavran so darovali za svete maše: Bidrovi za 1, Rezarjevi za 

1, Dornikovi iz Mengša za 1, Hribarjevi za 1. 

Za + Pavlo in Petra Kavran so darovali Mojca in Robi Sluga za 2, Marko in Andreja 

Dornik za 1 sv. mašo. 

 

ODDANE SVETE MAŠE: Elizabeta Zupan 4 x, Miranda Mertelj 1x, Marija 

Maček – Prinčeva mama 8x,Vida Ribnikar 5x, Janez Ribnikar, 16x, Anton Jerič 

1x, Ana Jerič 1x. Vse svete maše so že bile opravljene. Hvala vam za vse vaše 

darove ob pogrebu vaših pokojnih. Najraje vse svete maše ob pogrebih opravim sam. 

V kolikor je pogrebov malo več, potem te svete maše podarim naprej drugemu 

duhovniku, ki jih ima premalo. Hvala vsem darovalcem.  

 

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 

 

 

VSI SVETI in SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

 

 Narava okoli nas se v novembru pripravlja k počitku in nam 

za slovo poklanja svoje  darove. Tako nas spominja, da je tudi 

naša človeška usoda romanje od pomladi do jeseni življenja, ko 

je treba pobrati snopje in sadove in jih shraniti v Božje žitnice. 

Cerkev je uvrstila dva pomenljiva praznika, ki nas odpirata za 

novo razsežnost bivanja – za onstranstvo. To sta praznik vseh 

svetnikov in spomin vernih rajnih. V teh dneh se naše misli 

pogosto mudijo pri naših rajnih. Morda je gomila še sveža ali 

pa je ime na kamnu že zbledelo in je svet nanje že pozabil. A 

naše srce jih ne sme pozabiti. Saj jih tudi Bog ni pozabil. Vpisal 

jih je v knjigo življenja, v svoje ljubeče srce. Včasih slišimo: 

nihče ni nenadomestljiv. Morda to velja na delovnem mestu ali še kje. Toda tam, kjer 

so se v desetletjih skupnega življenja med ljudmi tkale vezi, kjer smo imeli koga zares 

radi, tam tega človeka ne more nihče nadomestiti in zamenjati. Vsakdo  je enkraten in 

nenadomestljiv. Kajti vsakdo, ki je prestopil prag večnosti, je vzel s seboj tudi košček 

našega srca, če ne kar celo. Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav 

so odšli od nas. Vez med njimi in nami ni nikakršen medij ali kanal, temveč Božje 

življenje, ki nam je skupno. »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje,« nam sporoča 

Jezus v Janezovem evangeliju. Spet jih bomo našli, kajti ljubezen je močnejša od smrti. 

Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in brezčutno pozablja na 

mrtve in nas dobesedno trga od občestva z njimi. O rajnih in še posebej o smrti se neradi 

pogovarjamo. To pomeni, da pozabljamo in izrinjamo iz zavesti preteklo trpljenje in s 

tem izničujemo njegovo vrednost. Ne pozabljajmo rajnih! Živijo, ker so odšli domov k 

Stvarniku, ki je Bog živih. Upajmo zanje in tudi zase! Niso umrli, ampak so bili kakor 

zrna posejani za prihodnjo žetev, za večno poletje, ki pride! 
Povzeto TV Slovenija – Ozare, 1997 

Grafika: Sabina Zorman 
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