
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 13. januarja 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DRUGI SVETI VEČER je na silvestrovo, ko se zopet vsa družina zbere ob 

jaslicah in se zahvali za preteklo leto. Na Tretji sveti večer, ki je pred praznikom 

sv. Treh kraljev, torej 5. 1. zvečer prav tako družina zmoli za blagoslov in božje 

varstvo vseh članov družine. 

KOLEDOVANJE:  Hvala vsem mladim, ministrantom in ostalim, ki ste z 

veseljem sodelovali pri koledovanju in kljub mrazu trkali na vrata po vsej župniji, 

voščili zdravja in blagoslova v novem letu ter zbirali darove za naše misijonarje. 

Zbrali smo 2.200,00 EUR.  Bog vam povrni za vse vaše darove in naj vas stotero 

poplača.  

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

v ponedeljek, 7. 1. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 31. decembra do 13. januarja 2019 

P. 31. 12 

ob 18.00 

Sedmi dan božične osmine; Silvester (Silvo), papež 

+ Marija Šerjak, 7. dan  

T. 1. 1. 

ob 10.00 

Marija Božja Mati; novo leto – dan miru; Fulgencij, škof 

+++ starši Franc in Ana Kozelj 

S. 2. 1. 

ob 8.00 

Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj; Telesfor, papež 

+ Miro Lipar 

Č. 

 
3. 1. 

ob 18.00 

Presveto Jezusovo ime; Genovefa Pariška 

+ Ivanka in Ivan Kne, Praprotna Polica 

 MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 4. 1. 

ob 18.00 

Elizabeta Seton, red.; Angela Folinjska, red.; prvi petek 

+ Angela Sirec (obl.) 

S. 5. 1. 

ob 18.00 

Janez Nepomuk Neumann, škof; Emilijana (Milena), devica 

+ Pavla Kern (obl.) – Hribarjeva mama 

N. 6. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE; sv, trije kralji 

- za žive in pokojne farane 

+++ družina Tomažič 

P. 7. 1. 

ob 18.00 

Rajmund Penjafortski, duhovnik; Valentin (Zdravko), škof 

+ Jožef Kocelj, 7 dan 

T. 8. 1.  

ob 18.00 

Severin Norški, opat; Jurij iz Hozibe, menih; Erhard, škof 

+ Milan Vreček (obl.) 

S. 9. 1. 

ob 7.00 

Hadrijan, opat; Pij IX, papež; Andrej Corsini, karmeličan 

+++ starši Tur in Franc Turk 

Č. 10. 1. 

ob 18.00 

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj; Viljem, škof 

- za duhovne police ŽPS 

 MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 11. 1. 

ob 18.00 

Pavlin Oglejski II. ,škof; Teodozij Koinobit, menih 

+++ Teklevi 

S. 12. 1. 

ob 18.00 

Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt Biscop, škof 

+++ Torčevi in Kolenčevi 

N. 13. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Jezusov krst; Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj 

-  za žive in pokojne farane 

+++ Nabernikovi 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Gospodovo razglašenje 
 

 

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih  

natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala 

zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: 

»Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga 

najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz 

poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili 

na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred 

njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. 

Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili 

so v hišo in zagledali  dete z Marijo, njegovo materjo. 

Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje 

zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so 

bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, 

so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.  (Mt 2,7–11) 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN 

KRAŠENJE CERKVE: 

Lepo se zahvaljujem skupini 

št 12 iz Velesovega za 
očiščeno in okrašeno cerkev. 

Hvala možem in fantom, ki 
so pripravili božična drevesa 

in lepe jaslice. Za soboto,       

5. 1. je na vrsti skupina št. 

1. iz Praprotne Police.  

SREČNO IN 
BLAGOSLOVLJENO 

2019 
 

RAJ – Sinček je med potjo k 

sveti maši vprašal očeta: 

»Očka, kdo je bila Adamova 

tašča?« – »Adamova tašča?« 

– »Adam ni imel tašče. To je 

bil raj!« 

 

 



MAJHEN IN SLABOTEN, A HKRATI VELIK IN 

MOGOČEN - Jezus priteguje srca s svojo notranjo močjo, kot 

je pritegnil modre. Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se 

dajo razumsko dokazati in bi se jim, kdor dosledno misli, moral 

ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notranjem čutu. Kdor 

pa ta čut ima, je prepričan o svojem prav in sledi notranjemu glasu. 

Tako je bilo z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali zvezdo z očmi, ni pa dvoma, 

da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla do Jezusa. Niso se spraševali, zakaj 

drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih vabi za 

seboj. Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave, ki smo si jih o njem 

ustvarili. Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, a ga tam 

ni bilo. Ni ga bilo tudi v bogati meščanski hiši v Betlehemu. Našli so ga v skromnem 

bivališču v naročju preproste žene. Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal 

velikega, mogočnega, zmagoslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in 

slaboten, mnogim nepoznan in od mnogih nepriznan.  Po: F. Cerar, Beseda da Besedo 

NAMESTO CVETJA SO DAROVALI: Za + Majdo Kotnik: Ani Lipar za 1. 
sv. mašo; družina Tičar za 1.  Za + Marijo Šerjak: Napotnikovi za 2; bratje in sestre 

za 9; Kerčevi iz Dvorij za 1; Beštrovi iz Podblice za 1; Omakarjevi iz Trate za 1; 

Čebaškovi, Velesovo za 1; Zaplotnikovi iz Trate za 2; sin Janez z družino za 1; 

Apnišarjevi iz Trate za 1; Blejčevi za 1; Bolkovi za 1; Boštjanovi za 1; Pristavovi za 

1; Hvala vam za vaše mašne namene, pokojnim pa podari večni mir v božjem naročju. 
 

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   

Grafika: Sabina Zorman  

 

 

SPREMLJAJ NAS V NOVEM LETU 
 

Gospod, tebi zaupamo našo 

ljubezen s prošnjo, da bi nikoli ne 

zamrla. Bodi ti njen neusahljivi 

izvir, da si bo vsakdo od nas 

prizadeval ljubezen podarjati, ne 

pa zahtevati, da bo raje dajal kot pa 

sprejemal. Naj nas dnevi radosti ne 

opijejo, da bi postali brezčutni za 

vse okrog nas. Naj nas dnevi 

bridkosti ne potlačijo, temveč še okrepijo našo ljubezen. Gospod, ti si Življenje, 

daj, da se ne bomo nikdar zapirali življenju, ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni.  

Gospod, ti si Resnica, daj, da nikdar ne bomo zatajili resnice, da bodo naši 

medsebojni odnosi iskreni. Gospod, ti si Pot, daj, da ne bi omagovali na svoji 

poti, ampak bi z roko v roki šli tebi naproti. Gospod, dal si nam Marijo, svojo 

Mater: ona je bila vedno zvesta, močna in blaga. Naj bo varuhinja naše družine 

v tem letu, ki ga danes začenjamo. Njena zvestoba, njena moč, njena blagost naj 

nas ohranja zveste, močne in blage zdaj in vselej. Amen.                                                                 

Po:  Zakladnica molitve, s. Emmanuelle 

BLAGOSLOVLJENO 2019 VAM IN VSEM VAŠIM 

novo leto naj bo zdravo in uSpEŠNO  

na vseh poteh 
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 NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2018 

KRSTOV je bilo 12 otrok (lani 21). Od drugod 5. (lani 6)  Domačih je  bilo  7. 

Dečkov 4  (lani 9) in 8 deklic (lani 10). Rojenih v zakonu je bilo 9 (lani 9), 

nezakonskih 3 (lani 12) 

Starši so si izbrali naslednja imena: Ivana, Živa, Sofia, Valerija, Oskar, 

Lovro, Tomaž, Jaša, Metka, Mia, Hana, Liana. 

POROK  je bilo 15 (lani 18) parov, 1 par domačih (lani 2 para) in 14 od drugod 

(lani 16 od drugod.) 

Vesel sem, da se vedno več parov odloča za zakrament zakona, ki je znak večne 

ljubezni. Za naslednje leto je prijavljenih že 7 parov.  

POGREBOV je bilo 8 (lani 9). 3 moški (lani 4) in 5 žensk (lani 5) Povprečna 

starost moških je bila 79,3 let (lani 72 let),povprečna starost žensk je bila 74,6 

leta (lani 79.2 let). Previdenih je bilo 7 (lani je bili 4),  neprevidena sta bila 2 

(lani 2) . 

VEROUK obiskuje 79 (lani 87) otrok skupaj z otroci iz Jezusovih uric. 

Razporejeni so od Jezusovih uric do 9 razreda po sledečem številu: 6 +5 + 

11 + 4 + 11 + 9 + 9 + 14 + 10 

Obhajil je bilo razdeljenih 25.000. 

 

http://zupnija-velesovo.si/

