
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 27. januarja 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSEBNA SEJA ŽPS ponedeljek, 14. 1. ob 20.00. Vsi člani lepo povabljeni. 

Seznanili se bomo o nekaterih gospodarskih in obnovitvenih delih v župnijski 

cerkvi in na Trati ter v samostanu. Na seji bo tudi gost g. župan Franc Čebulj. 

Pogovorili pa se bomo tudi o morebitnih spremembah glede na to, da sedaj 

upravljam tudi  župnijo Šenturška gora. 

PREDAVANJE ZA BOTRE – v petek, 18. 1. ob 19.30 v Cerkljah. Za botre je 

bil previden poseben tečaj, pa je sedaj za enkrat ustavljen. V dekanijskem merilu 

smo se dogovorili za krajšo pripravo. Tokrat nas bo nagovoril duhovnik                      

g. Klavdio Peterca, župnik v Mokronogu. Vaši birmanci si pa res zaslužijo 

najboljšega botra.  Naj bo to povabilo kot prošnja za vso vašo nadaljno skrb in 

sodelovanje na pripravo na sveto birmo, ki bo v nedeljo, 19. 5. ob 11.00.  Res lepo 

povabljeni vsi. Prepričan sem, da vas bo župnik Klavdio v marsičem prepričal!  

 

NAMENI SV. MAŠ od 14. januarja do 27. januarja 2019 

P. 14. 1 

ob 18.00 

Odon (Oton) prior v Jurkloštru; Sava, škof  

+ Janez Ribnikar  

T. 15. 1. 

ob 18.00 

Absalom, koperski škof; Ppavel iz Teb, puščavnik, Mihej, prerok 

 - po namenu N. J. 

S. 16. 1. 

ob 7.00 

Honorat, škof, Berard in drugi maroški mučenci 

+ Matevž Dornik  

Č. 

 
17. 1. 

ob 18.00 

Anton (Zvonko) puščavnik, opat; Anton Koprski, redovnik 

+ Janez Blažun 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 18. 1. 

ob 18.00 

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka;  

+ Janez Zupin 

S. 19. 1. 

ob 18.00 

Makarij Aleksandijski, opat; bl. sl. Friderik Irenej Baraga, mis. 

+++ Ana Petrič, Mrkčovi, Knapčevi in za zdravje 

N. 20. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. nedelja med letom – ned. verskega tiska; Sebastjan muč. 

- za žive in pokojne farane 

+ Antonija Gašperlin 

P. 21. 1. 

ob 18.00 

Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka; Majnard Švicarski, puš. 

+ Marija Šerjak, 30. dan 

T. 22. 1.  

ob 18.00 

Vincencij (Vinko), diakon, muč.; Laura Vicuna, devica 

+ Majda Kotnik 

S. 23. 1. 

ob 7.00 

Henrik Suzo, dominikanec; zaroka Marije in Jožefa 

+ Miha Bidar 

Č. 24. 1. 

ob 18.00 

Frančišek Saleški, škof, cerk. uč.; Felicijan, škof, mučenec 

+ Pavla Kavran 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 25. 1. 

ob 18.00 

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska 

+ Francka Kozina (obl.) 

S. 26. 1. 

ob 10.30 

ob 18.00 

Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova; Mihael Kozal, škof-  

- zahvalo za 50 let – ZLATA POROKA 

+++ Petrčevi in Vovkovi 

N. 27. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. nedelja med letom – nedelja sv. pisma 

-  za žive in pokojne farane 

+ Janez Murnik (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

2. nedelja med letom 

 

Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z 

vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim 

je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« 

In nesli so mu. Ko je starešina pokusil 

vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod 

je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli , 

je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo 

postreže najprej z dobrim vinom, in ko se 

ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro 

vino prihranil do zdaj.«(  Jn 2,7–10) 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupini št 1 iz 

Praprotne Police za očiščeno 
in okrašeno cerkev. Za 

soboto,       19. 1. je na vrsti 

skupina št. 2. iz Praprotne 

Police.  

 

TURIST – Turist išče 

parkirišče in nagovori 

mimoidočo ženičko: »Iščem 

parkirišče,« »Revež. In za to 

ste se pripeljali iz Francije!« 

ŠKOT IN MRAZ – »Kaj 

naredi Škot, ko ga zebe?« – 

»Usede se k sveči.« – »In kaj 

naredi, če ga še bolj zebe?« 

»Prižge jo.« 

 



ZLATO POROKO BOSTA PRAZNOVALA 

Stanko in Ana Maček iz Adergasa št. 28 
Stanko je bil rojen 26. 11. 1943 žena Ana pa 5. 7. 1945. 

Poročila sta se 18. 1. 1969 na Bregu ob Savi, od koder 

izhaja žena Ana r. Ješe. Življenje sta podarila štirim 

hčeram in enemu sinu. Sedaj se že veselo zabavata 

(kadar pridejo vsi na obisk) z dvanajstimi vnuki in vnukinjami. 

Zlatoporočencema v imenu župnije iskreno čestitam ob tako visokem 

jubileju. Res se zahvaljujem obema še posebej Stanku, ki  že kot ključar od 

l. 1971 in od l. 1989 kot mežnar  poskrbi za številne »drobnarije« v zakristiji. 

Naj vama dobri Bog in Velesovska Mati Božja nakloni trdnega zdravja ter 

blagoslova po vajini molitvi vsem, ki jih imata rada. Bog vaju blagoslovi! 

ZAVOD SV. STANISLAVA vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto,                 

26. januarja od 8. ure dalje. Dobrodošli vsi, ki vas zanima življenje v gimnaziji 

ali dijaškem domu. Čaka vas obisk pouka predstavitev številnih dodatnih 

dejavnosti; ekskurzije, pevski zbori, športne in raziskovalne dejavnosti, duhovne 

obnove, likovna šola, različni krožki, poletni tabori,… 

 

OB SMRTI + Jožeta Kocelj iz Praprotne Police 31 so darovali namesto cvetja 

in sveč za sv. maše: Nečakinja Sonja z družino za 1; birmanski boter Miha za 1; 

Juršekovi za 1; sestrični Dani in Ivanka za 1; Janez in Stanka Kne z družino za 1; 

sosed Kepic Marijan z družino za 1; Domači za 4; sestra Majda za 1; svak Jože za 

1; nečak Bogdan za 1; teta Francka za 1; Burja Ivanka za 1; Bejtkovi za 1; 

bratranec Jože za 1; družina Zajec za 1; Bojan in Ivanka Jančar za 1. Hvala za vaše 

darove, pokojnemu Jožetu pa večni mir in pokoj. 
 

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  

 

 

JEZUSOV KRST 
 

Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se 

spominjamo tudi trenutka, ko smo sami postali 

Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta 

molitev za novokrščenega otroka. Te besede so 

nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in 

nenehen klic h Gospodu, da bi nam po 

zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh 

situacijah našega življenja. 

 

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti 

nakloni takšen dom – pa naj bo majhno 

stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si 

dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. Naj ti bo dano 

srečati ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. Nauči se živeti s svojimi 

omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega. 

Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. Gospod naj te 

blagoslavlja na tvoji življenjski poti. Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, 

naj ti da pravo obutev. Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu 

poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in naj te varuje pred tem, da bi te 

skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. Ne oziraj se na prehojeno pot,  

usmerjaj svoj pogled proti cilju. 
  Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil 
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KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON 
 v nedeljo,  27. januarja ob 19.00 v župnijski cerkvi 

Megaron je eden najboljših zborov v Sloveniji. Sestavljen je iz 

nekdanjih dijakov in dijakinj Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu 

nad Ljubljano. Poleti so pri nas snemali svoj novi CD in v zahvalo za 

našo gostoljubnost prihajajo v tem še božičnem času da nam predstavijo 

svoje božične dosežke na novem CD, z naslovom Prišla je luč!. Na orgle 

igra g. Tilen Bajc, dirigentsko palico pa ima v roko maestro Damjan 

Močnik. Iskreno vas vabim na nekaj lepega ob koncu božičnih 

praznikov! 

 

http://zupnija-velesovo.si/

