
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 30. decembra 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPOVED ZA BOŽIČ bo danes 16. 12. Pater Andrej Pirš bo na voljo v spovednici 

od 14.30 do 16.30. Veroučenci so spoved že opravili, sedaj smo na vrsti mladina in 

odrasli. Pristopi k spovedi in pripravi tudi Ti v svojem srcu prostor, da se Jezus rodi v 

Tvojem srcu. Jezus te vedno in povsod čaka. 

BOŽIČNA DEVETNEVNICA bo vsak večer ob 18h. V ta namen  otroci nimajo   

verouka, da se bodo lažje odločili za obisk večerne sv. maše z devetdnevnico. Pri 

vsaki sv. maši bomo izžrebali Marijo »romarico«, ki bo po vaših otrocih prispela v 

vaš dom. Vsem želim, da bi bil to za vsako družino poseben blagoslov, za vse vas in 

vse, ki se bodo zbrali k skupni molitvi v vaši družini. 

KOLEDOVANJE je v naši župniji zelo lepo vpeljano. Z našimi koledniki vas bomo 

obiskali na Štefanovo, 26. 12. ter v soboto, 29. 12. Hvala vam za vse vaše darove za 

naše misijonarje. BOG NAJ VAS BLAGOSLAVLJA IN VARUJE! 

 

NAMENI SV. MAŠ od 17. decembra do 30. decembra 2018 

P. 17. 12 

ob 18.00 

Izak, očak – Abrahamov sin; Viviana, božična devetdnevnica 

+ Frančiška Jenko 

T. 18. 12. 

ob 18.00 

Vunibald, opat; Gatijan, misijonar; božična devetdnevnica 

+ ata Franc in mama Ana Vodnikova 

S. 19. 12. 

ob 18.00 

Urban V., papež; Anastazij, papež; božična devetdnevnica 

+ Miha Bidar 

Č. 

 
20. 12. 

ob 18.00 

Dominik, opat; Vincencij, duhovnik; božična devetdnevnica 

+ Silva Jenko 

P. 21. 12. 

ob 18.00 

Peter Kanizij, duhovnik; božična devetdnevnica 

+ starši in brat Polajnar 

S. 22. 12. 

ob 18.00 

Frančiška Cabrini, redov.; božična devetdnevnica - kvatre 

+++ Nabernik  

N. 23. 12. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. ADVENTNA NEDELJA; Janez Kancijan, duhovnik; 

Ivo, škof; božična devetdnevnica 

- za žive in pokojne farane 

+ Janez in Marija Zupin (obl.) 

P. 24. 12. 

ob 8.00 

ob 24.00 

Adam in Eva, prastarši; SVETI VEČER 

- v čast Velesovski M. B. za zdravje »D.B.« 

- za žive in pokojne farane 

T. 25. 12.  

ob 8.00 

ob 10.00 

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo; Evgenija. mučenka; Anastazija 

+ Terezija Plevel (obl.) 

+++ Pekovi - Velesovo 

S. 26. 12. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Štefan, diakon, prvi mučenec; dan samostojnosti 

+ Frančiška Stare (obl.) 

-  za domovino Slovenijo - KUD 

Č. 27. 12. 

ob 8.00 

Janez, apostol in evangelist; Fabiola, spokornica 

+ Bogomir Maček (obl.) 

P. 28. 12. 

ob 18.00 

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

S. 29. 12. 

ob 18.00 

Peti dan božične osmine; Tomaž Becket, škof; David Kralj 

+ Rudolf Ribnikar (obl.) 

N. 30. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

SVETA DRUŽINA; Feliks I., papež 

-  za žive in pokojne farane 

+ Anton in Frančiška Jerič (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

4. adventna nedelja 

 
 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici 

odpravila v gore, v mesto na Judovem. 

Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila 

Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala 

Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo 

v njenem telesu. Elizabeta je polna 

Svetega Duha na ves glas vzkliknila in 

rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in  

blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod 

meni to, da pride k meni mati mojega 

Gospoda? (Lk 1,39–43) 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 
zahvaljujem skupini št 11 iz 

Velesovega za očiščeno in 
okrašeno cerkev. Za soboto,       

22. 12. je na vrsti skupina št. 

12. iz Velesovega, ki bo 

sodelovala s skupino fantov 

in mož, ki nam bodo zopet 

postavili lepe jaslice.  

 

MIKROFON – Zaradi 

velikega števila študentov v 

dvorani si je profesor omislil 

miniaturni mikrofon in pred 

predavanjem vprašal: »Ali 

me študentje v zadnji vrsti 

slišite?« – »Ja!« se je oglasil 

nekdo, »vendar nas ne moti 

preveč!«  

 

 



VEROUK se bo zopet nadaljeval za vse skupine po prazniku sv. Treh kraljev, 

v ponedeljek, 7. 1. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA pride v našo cerkev in po vaših 

domovih na 4 adventno nedeljo 23. 12. Že pri maši ob osmih in potem 

vsak dan lahko Betlehemsko luč odnesete na svoje domove. Luč, mir in 

veselje ne visijo na božičnem drevescu. Ne objamejo te ob sentimentalni 

božični glasbi. Božični sejmi, voščila in priprava daril ne morejo 

napolniti s srečo nobenega srca. V revščini in hladu in globoki 

osamljenosti je prišel na svet k vsem ljudem Nekdo, ki je s svojim 

življenjem želel postati luč in toplina. Če si odprt za skrivnost tega 

Človeka, odprt kot otrok, te bo objela luč in začutil boš toplino. V teh dneh ti želim v 

srcu luč in toplino, da bi ljudem pregnal hlad in jim v temi prižgal nekaj zvezd. (Phil 

Bosmans, Živi vsak dan) 

Blagoslov za tri svete večere V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri 

svete večere (božični večer, na večer starega leta in na predvečer Gospodovega 

razglašenja ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hišo 

(stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. PRVI SVETI VEČER  24. 12. 

vsak kristjan preživi doma s svojo družino. Ta večer ni večerne svete maše zato, 

da boste zares vsi v miru doma. Vem, da si boste znali ta večer narediti nepozaben 

in nad vse lep in blagoslovljen. Vse pripomočke, kadilo in  blagoslovljeno vodo 

lahko dobite v cerkvi in v župnišču. V župnišču lahko dobite tudi kadilo, 

Marijanski koledar, Družinsko pratiko. Božične voščilnice… 

SESTANEK ZA VSE MINISTRANTE je v soboto, 22. 12. ob 10h.  Pripravili 

se bomo na obhod kolednikov ter si ogledali film o Jezusovem rojstvu. Vsi 

ministrantje lepo povabljeni! 

Naročnine: Večnima imate naročenih po pošti, vendar kljub temu objavljam 

cenik, da se boste lažje odločili in obnovili naročnino. 

 Družina –  109,20 € (če plačamo do konca januarja 2019 pa le 104 €) 

 Ognjišče – 34,30)    

 Prijatelj – 11,70 € 

 Misijonska obzorja – 9 € 

 Mohorjeve knjige (prednaročilo šest knjig za 2020) – 48 €, 

 Mavrica – 39,90 € 

 Cerkveni glasbenik – 35,40 € 

 Radovednež – 14€ 

 Najst – 23,40€ 

 Glasnik kraljice miru – 12€ 
 
 

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   

 

 
 

 

BOG NAM JE BLIZU 
 

Sedemletni deček je imel starše, ki niso bili verni. Nekega dne je prosil 

sosedo, naj ga pelje v bližnjo cerkev. 

Med obiskom je dejal sosedi: »To je 

Božja hiša. Tako pravi moja babica. 

Rekla je tudi, da je Bog ljubezen. Ona ga 

časti, to pomeni, da se z njim pogovarja. 

Jaz nisem nikoli molil, a bi rad znal 

govoriti z Bogom. Rad bi slišal, kaj nam 

hoče povedati. Imam sošolca, ki veruje v 

Boga.  Moj oče in mama ne verujeta v 

Boga. Zato tudi jaz ne verujem. 

Velikokrat se počutim osamljenega prav 

zato, ker ne poznam Boga.« 

»Velikokrat se počutim osamljenega, ker ne poznam Boga,« so besede komaj 

sedemletnega dečka, ki pa dobro razodevajo občutke številnih sodobnih 

otrok in mladih, pa tudi odraslih in starejših. To se pravi, da je v srcu vsakega 

človeka sobica, »kamrica srca«, kot je rekel pisatelj Ivan Cankar, ki je 

pripravljena za gosta. In ta gost je Bog. Božjo bližino najbolj čutimo prav za 

božič. Prav na ta praznik namreč doživljamo, kako ljubezniv je Bog, saj 

prihaja k nam ljudem kot nemočen otrok. Bogu je človek pri srcu. Bog 

prihaja k nam, da bi ostal med nami kot »Bog z nami«, in bi ne bili več sami. 
 Povzeto po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
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http://www.sv-nikolaj.org/index.php/spletna/duhovno/38-blagoslov-za-tri-svete-vecere
http://zupnija-velesovo.si/

