
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 2. decembra 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRAZNOVANJE NEDELJE KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA in 

župnikovega roj. dne bo v nedeljo, 25. 11. Tudi zjutraj ob 8h bo sveta maša 

(tiha). Slovesna bo ob 10h. Po sveti maši vas vse vabim na kratek postanek pred 

cerkvijo. Vse župnijske sodelavce pa vabim v prostore samostanske kleti na kosilo 

in prijetno druženje. Če kdo ne more priti takoj po maši, je dobrodošel tudi 

popoldan. Gospodinje in ŽPS prosim, če lahko pripravite nekaj peciva. Za vse 

ostalo bo naročeno in poskrbljeno. Hvala vam za vse molitve in spodbudne želje, 

ljubemu Bogu pa vsa čast in slava, da me varuje in spremlja po poteh njegovega 

vinograda! 

SREČANJE ŽPS za našo dekanijo je v soboto, 24. 11. ob 9h v Zavodu Sv. 

Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Odhod ob 8.30 iz Adergasa. Lepo vabljeni. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 19. november do 2. decembra 2018 

P. 19. 11. 

ob 18.00 

Matilda , red. mistikinja; Abdija, prerok; Anastazij II., papež 

+++ Anzovi 

T. 20. 11. 

ob 18.00 

Edmund, kralj; Bazilij, škof, muč.; Marija; Viti, red. 

+ Franc Ahačič (obl.) in Marija 

S. 21. 11. 

ob 7.00 

Darovanje Device marije; Maver Poreški, škof, mučenec  

- v čast Sv. Duhu M. 

Č. 

 
22. 11. 

ob 18.00 

Cecilija (Cilka), devica, mučenka; Tomaž Reggio, škof 

+++ pevci in organisti v naši župniji 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 23. 11. 

ob 18.00 

Klemen I., papež, mučenec; Kolumban, opat, irski misijonar,  

+ Jože (obl.) in Frančiška Maček 

S. 24. 11. 

ob 18.00 

Andrej Dung-Lac, duh. in vietnamski muč.; Cvetka, red. 

+ Anton Jagodic (obl.) 

N. 25. 11. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA; Katarina 

Aleksandrijska, devica in mučenka  

-  za žive in pokojne farane 

- v zahvalo za 60 let 

P. 26. 11. 

ob 18.00 

Leonard Portomavriški, red., misij.; Valerijan Oglejski, škof 

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

T. 27. 11. 

ob 18.00 

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije; Bronislav, muč. 

+ Janez Šerjak (obl.) 

S. 28. 11. 

ob 7.00 

Katarina Laboure, red., vidkinja; Jakob iz Marke,  pridig 

+ Jože Zupan (obl.)  

Č. 29. 11. 

ob 18.00 

Filomen, muč., Radbod (Radogost), škof; Saturin, mučenec 

+++ Škofic  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 30. 11. 

ob 18.00 

Andrej, apostol; Friderik, eremit; Janez iz Vercellija, redovnik 

+ Andrej Novak 

S. 1. 12. 

ob 18.00 

Edmund Campion, muč.;Jarek de -foucauld, redovnik  

+++ Dolnovi, Grgorinič, Zdravka, Rok in Tomo Žibert 

N. 2. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

1. adventna nedelja – nedelja Karitas; Vivijana,  muč. 

-  za žive in pokojne farane 

+ Andrej Maček (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

 

Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni 

od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo 

od tega sveta, bi se moji služabniki 

bojevali, da ne bi bil izročen Judom, 

toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat 

mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« 

Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem 

kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na 

svet zato, da pričujem za resnico. Kdor 

je iz resnice, posluša moj glas.«  

(Jn 18,36–37) 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 
zahvaljujem skupinam št. 8 iz 

Velesovega za očiščeno in 
okrašeno cerkev. Še posebej se 

zahvaljujem za vse darove in 
dobrote, ki ste jih prinesli k 

zahvalnemu oltarju na 
zahvalno nedeljo.  Ker bomo 

sedaj krasili na 14 dni, je 24. 

11. na vrsti  Velesovo št. št. 9 

in 10. Res hvala za delo, ki ga 

z veseljem naredite za našo 

župnijo.  

 

NOGOMET – »Draga, 

začenja se dolgo pričakovano 

nogometno prvenstvo. Ali mi 

imaš povedati kaj važnega za 

naslednjih nekaj tednov?!« 

 
 

 

 



 

Slovenska Karitas skupaj z RTV Slovenija prireja 28. tradicionalni 

dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki  bo v sredo, 28. novembra 

2018 ob 20.00 v Dvorani Golovec v Celju. Koncert bodo 

prenašali  TV Slovenija, Radio Slovenija I. program in Radio 

Ognjišče. Vstopnice so na voljo na vseh škofijskih Karitas in na 

01/300 59 60 ali info@karitas.si .Ko verujemo v Boga, moramo verjeti tudi  v 

sočloveka. In Karitas nas to nedeljo vabi, da sodelujemo, da tudi nekaj od svojega 

damo prostovoljno, z veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič in ki živijo s tako 

skromnimi stvarmi, da se sploh sprašujemo, a človek lahko tako sploh živi. Torej, 

bratje in sestre, v tem adventnem času te Bog pričakuje .Jezus prihaja k tebi, trka na 

tvoja vrata, na moja vrata, odprimo mu svoja vrata in pomagajmo vsakemu človeku, 

ki je v stiski, ki je v skrajni revščini. Pedro Opeka 

 

ADVENTNA DELAVNICA bo v soboto, 1. 12. ob 9. 

uri. V prostorih našega velikega samostana bomo  

pripravili adventno delavnico izdelovanja adventnih 

venčkov pod vodstvom Angelce Maček. S seboj naj vsak 

prinese nekaj zelenja, smrekove vejice, pušpan mah, 

okraske in 4 sveče, po možnosti vijolične. Za ostale stvari 

bomo poskrbeli tukaj. Povabljeni otroci in starši in birmanci! Skupaj se bomo 

pripravili na adventni čas, ki je tik pred vrati. 

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - Če je Jezus naš 

kralj in naš Gospod, potem iz tega sledi logičen sklep, da smo 

mi Božji služabniki. Torej se mu prostovoljno povsem 

izročamo, ker ga kot Gospoda sami priznavamo, mu verjamemo 

in zato tudi želimo živeti po njegovih navodilih in željah. 

Praktično to pomeni, da mu po svojih najboljših  močeh želimo 

povsem podvreči svoje misli, da želimo svoje besede oblikovati 

v skladu z njim, ki je Beseda živega Boga, in da želimo, da so 

vsa naša dejanja povsem podrejena njegovi volji, kot našemu »vodilu«. Da smo 

služabniki v odnosu do Gospoda v zadnji stopnji, pomeni tudi to, da se zavedamo, da 

sami nismo zmožni odrešenja, zato moramo samo v njem iskati zadnji vzrok svojega 

upanja na odrešenje in večno življenje. Prav tako kot svoje večne prihodnosti nimamo 

v svojih rokah, ugotavljamo, da tudi temelja svojega bivanja ne moremo imeti drugje 

kot samo v njem. Ta odnos Gospod, kralj, vladar – služabnik, nima v sebi niti trohice 

pridiha gospodovalnosti v posvetnem pomenu besede niti kančka suženjske 

odvisnosti. Nasprotno, saj lahko samo v tem odnosu dosegamo najvišjo mero svoje 

svobodnosti. Vsi drugi odnosi nas v resnici lahko zasužnjujejo.            M. Turnšek 
 

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 

 

 

 

 

 

ADVENTNI ČAS 
 

Ponovno je prišel adventni čas. Naj 

pride kot novi član v družino. V 

polnem pričakovanju, radosti in 

prazničnosti. Za to se mora vsakdo 

po svojih močeh truditi. Jutro je. 

Odpravim se v cerkev k jutranji 

maši. Cerkev je še temna, ni še 

praznično osvetljena – tudi moje 

življenje ne. Toda moje oči so 

uprte v svečo pred menoj. Ena 

samcata. Na adventnem vencu. 

Pogledam v mali plamen. Ne bom iskala vzroka zanj, saj ni zato tu, da bi …, 

preprosto je tu. Nima ambicije, ne domišlja si, da bo osvetlil celo cerkev. Gori tu in 

se podarja in razdaja. In ne sprašuje, kaj prinaša.  

Pa vendar – ta mali plamen postaja luč v temi. Moje oči ga iščejo, v tem hladnem 

jutru me celo malo ogreje. Teme ne more pregnati – pa vendar govori o upanju v 

vsej brezupnosti, pripoveduje mi o tem, da obstaja luč, ki prihaja v našo, v mojo 

temo. Še verjamem v to luč? Lahko otroško zaupam Bogu in prinesem predenj vse 

temine v sebi in okoli sebe, da bi jih osvetlil?                                  Andrea Schwarz 
 

 

Adventni čas, je čas, ko bomo na adventnem vencu prižigali sveče – vsak teden po en 

plamen več. Tako kot bodo sveče iz tedna v teden prinašale več svetlobe, naj tudi v naših 

srcih raste priprava na Jezusovo rojstvo. Naj se Jezus ne rodi »v zmešnjavo«.  

 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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