
 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 10. marca 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJA ŽPS za mesec marec bo kakor običajno prvi ponedeljek v mesecu. Torej 

se dobimo 4. marca ob 20. uri. Po programu bomo razmišljali na perečo 

problematiko iz naših župnij. Sami vemo, da se bodo začele zaradi pomankanja 

duhovnikov  župnije združevati. Eno izmed vprašanj je tudi, kako bomo sprejeli 

»nove farane«?  Na katere načine jaz osebno poskrbim, da se župnik v naši župniji 

počuti sprejetega, dobrodošlega, in kako k temu spodbujam tudi svoje domače? 

Katera dela v župniji dela župnik in katera bi lahko tudi laik in katera laik ne more? 

To so vprašanja iz Našega poslanstva za februar in marec št. 50.Vsi člani ŽPS lepo, 

lepo povabljeni! 

PEPELNICA – 6. marca  To je posebej blagoslovljeni dan. Je dan, ki ima za 

kristjana izreden pomen. Zakaj? Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga po pridigi 

opravi duhovnik, pretresljivo postavi človeka v pravi odnos z Bogom, ki iz  

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. februarja do 10. marca 2019 

P. 25. 2 

ob 8.00 

Valburga, opatinja; Tarazij, carigrajski patriarh  

+ Marjeta Pucelj, 30. dan 

T. 26.  

drugje 

Alekskander (Branko) škof; Porfirij, puščavnik, škof  

- Po namenu 

S. 27. 2. 

drugje  

Gabrijel ŽMB, redovnik; Bazilij in Prokopij, redovnika 

-  po namneu 

Č. 

 
28. 2. 

ob 18.00 

Roman, opat, Hilarij (Radovan), papež; Osvald, benedikt. 

+ Marija Šerjak 

P. 1. 3. 

ob 18.00 

Albin (Zorko), škof; Fleiks III. Papež - prvi petek  

+ Martin Ahčin, 30. dan 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 2. 3. 

ob 18.00 

Neža (Agnes), Praška, klarisa, opatinja – prva sobota 

+ Ivana Kozelj, Martinkova 

N. 3. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

8. ned. med letom – Sedem ustanoviteljev reda servitov  

- za žive in pokojne farane 

- v zahvalo za dobro letino M. D. 

P. 4. 3. 

ob 18.00 

Kazimir, poljski kraljevič; Lucij I. papež; Hadrijan škotski, muč. 

+ Jože Kocelj 

T. 5. 3.  

ob 18.00 

Hadrijan, (Jadran), mučenec.; Olivija, mučenka 

+ Jana in Marjan Jenko  

S. 6. 3. 

ob 18.00 

++ Pepelnica; Fridolin, opat, Koleta (Nika), redovnica  

+  za razumevanje in spoštovanje med vaščani 

Č. 7. 3. 

ob 7.00 

Pertpetua in Felicita, muč..; Pavel, škof; Terezija Redi, muč. 

+ Janez Blažun 

P. 8. 3. 

ob 18.00 

+ Janez od Boga, red. ust.; Vincencij, škof; Blažka, muč. 

+++ starši in Janez Pavec 

 MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 9. 3. 

ob 18.00 

Frančiška Rimska, red.; Bruno Kverfurtski, škof, muč. 

+ Miha Kepic (obl.) 

N. 10. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

9. ned. med letom; 40 mučencev iz Armenije 

-  za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

8. nedelja med letom 

 

»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab 

sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi 

rodilo dober sad. Vsako drevo namreč 

spoznamo po njegovem sadu. Smokev 

ne obiramo s trnja in grozdja ne 

trgamo z robidovja. Dober človek 

prinaša iz dobrega zaklada svojega 

srca dobro, hudoben pa iz hudobnega 

húdo; iz preobilja srca govorijo 

namreč njegova usta.«      (Lk 6,43–45) 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 4 iz Praprotne Police 

za očiščeno in okrašeno cerkev. 
Za soboto, 2. 3. , je na vrsti 

skupina št. 5. iz Praprotne 

Police.  

  

POKLIC – »Moj sin bo 

gotovo inženir,« reče prva 

mamica, »ker vsako igračko, ki 

jo dobi, razdre in jo potem spet 

sestavi.«  – »Moj bo odvetnik,« 

reče ponosno druga, »nenehno 

se prepira s prijatelji.« – »Moj 

bo pa zanesljivo natakar,« 

vzdihne tretja, »sploh ne pride, 

ko ga pokličem.«  

 



prahu ustvarja in dviga ubožca in siromaka, kakršen je človek.  Prav je, da si za 

postni čas, ki ga pričenjamo na pepelnico, izberemo neko spokorno vajo, ki nam 

bo pomagala, da se bomo spreobrnili in bolj verovali evangeliju. Na Pepelnično 

sredo je doma samo ena sv. maša in sicer zvečer ob 18h. Kdor pa lahko naj pride 

ob 8h zjutraj v Šenčur, kjer bomo imeli dekanijsko srečanje in sv. mašo vseh 

dekanijskih duhovnikov. Ta dan imajo v Šenčurju tudi celodnevno češčenje in 

bo tudi priložnost za sveto spoved. Na pepelnično sredo si poiščimo nekaj 

razlogov zaradi katerih bomo lažje letos praznovali 40 dnevno pripravo na 

Veliko noč! 

SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE: 

BOTRI: Kot že veste, bo naslednje in zadnje  

predavanje za botre v Šenčurju, in sicer v petek, 8. 

marca, ob 19h v dvorani Prosvetnega društva. 

Srečanje za botre bo imel pričevalec Gregor Čušin. 

Vsi botri iz cele dekanije ste  zelo lepo povabljeni. Ker 

ste se celo drugi zanimali za takšna srečanja, zlasti 

botri, ki želite biti botri ob krstu, lepo povabljeni tudi 

vi. Birmancem pa lepo priporočam, da z veseljem in dejavno nadaljujete svojo 

pripravo na sveto birmo! Redno obiskujte sveto maše, birmanske priprave in 

birmanski verouk. Starše in ostale farane vabim k redni molitvi za blagoslov in 

srečo naših birmancev in birmank.  Birmanci ne pozabite, da imamo svoj 

birmanski vikend, skupaj z birmanci iz Šenturške gore in sicer od 22. marca do 

24 marca.  

 

OB SMRTI + Martina Ahčin so darovali še za sv. maše: sosedje za 13 sv. maš, 

in Milka Hudobivnik iz Dvorij za 2 sv. maši. Hvala vam za vaše dobrodelne 

namene.  

DAROVI ZA OBNOVO STREHE NA TRATI.  

Na edini podružnici v naši župniji imamo zelo slabo streho. Bobrovec se nenehno 

kruši in odpada na tla. Škoda bi bila še večja, če nebi že nekaj let redno popravljali 

okrušene in  zlomljene opeke. Da bomo rešili vsaj late in ostrešje smo se odločili, 

da bomo bobrovec zamenjali. Obnovitvena dela, skupaj z davkom ki je 22% bodo 

znašala preko 19.000,00 EUR. Več o tem v naslednjih Oznanilih. 

 

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  

 

 

 

S križevega pota na pot življenja 
 

Gospod Jezus, iz globine svoje 

duše ti znova darujem svoje 

življenje z vsemi preizkušnjami, 

ki me čakajo ob poti. Sprejmi 

jih, posveti jih, stori jih 

rodovitne, spremeni jih v zaklad 

odrešenja. Podeli mi krščansko 

gledanje na bolečino; nauči me 

vsak dan nositi moj križ in hoditi 

za teboj z velikodušno 

pripravljenostjo zadoščevati za 

lastne krivde in za krivde človeštva. Daj mi bratsko srce za vse, ki trpijo; 

navdihuj mi dejanja sočutja, besede tolažbe, ki jih pričakujejo od mene.  

Gospod, ki si svet odrešil s križem, podeli nam, svojim učencem, 

milost, da bomo k tebi vodili svoje brate, ki omagujejo pod bremenom 

življenja. Ko bomo, ponižno trudeč se pri delu, izpolnili svojo nalogo 

na tem svetu, bomo zaslužili priti v večno veselje v tvoji luči in tvojem 

miru.                                                         A. M. Couvreur 
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