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URNE MAŠE – prošnji teden: Prve štiri dni v tednu lepo povabljeni k 

molitvi in prošnji za blagoslov našega dela in dela naših kmetov na poljih. V 

torek in sredo je sveta maša ob 18.30 na Trati! 

OB KONCU PRIPRAV NA SVETO BIRMO se iskreno zahvaljujem vsem 

staršem in botrom, ki ste svoje birmance spodbujali k resnosti ob birmanski 

devetdnevnici. To so bile, kar male duhovne vaje, ali duhovna obnova za vso  

župnijo. Hvala tudi ostalim faranom, ki nimate birmanca, pa ste se kljub temu 

vključili v naše duhovne priprave ob večerih. Hvala vsem, ki ste podarili in 

postavili mlajčke in mlaj. Posebej zahvala za mlaj, ki ga je podaril Ribnikar 

iz Velesovega, male pa Šerjak iz Trate. 

VEROUK  imamo samo še ta teden. Spričevala bomo razdelili v nedeljo, 

23.6. po procesiji Sv. Rešnjega telesa.  

ŽPS bo imel še zadnjo sejo  v letošnjem pastoralnem letu v ponedeljek, 3. 6. 

ob 20.30 Lepo vabljeni. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 20. maja do 2.junij 2019 

P. 20. 5. 

ob 18.30 

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof 

+ starši in stari starši Sajovčevi 

T. 21. 5. 

ob 18.30 

Krištof Megellanes, duh. in drugi mehiški muč;, Timotej diakon 

+ Jože Štirn (obl.) in Ivanka 

S. 22. 5. 

ob 18.30  

Marjeta (Rita) Kasijska red.; Emil (Milan) muč.; Julka, muč. 

+ Nikolaj Puškarič 

Č. 

 

23. 5. 

ob 18.30 

Servul (Socerb)Tržaški muč.; Evtihij, opat 

+ Jože Kocelj  

P. 24. 5. 

ob 18.30 

Marija, Pomočnica kristjanov; Vincenc Lerinski, redovnik 

+ Ana Petrič, Ropret Angela, Sajovic Ana in za zdravje  

S. 25. 5. 

ob 8.00 

ob 12.00 

ob 18.00 

Beda Častitljiva, duh., cer.. uč.;cer- učit.; Urban I. papež 

ŠMARNICE in sv. maša za + Mlakar Miro in Mirko (obl.) 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

N. 26. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. velikonočna nedelja – ned. turizma; Filip Neri, duh. 

- za žive in pokojne farane 

+ Ivan in Marija Rebernik (obl.) 

P. 27. 5. 

ob 18.30 

Alojzij Grozde, mučenec; Julij, mučenec – prošnji dan 

 + Urna maša – za blagoslov in dobro letino - Adergas 

T. 28. 5. 

ob 18.30 

German Pariški, škof; Margareta Pole, muč.- prošnji dan 

TRATA : – za blagoslov in dobro letino - Trata 

S. 29. 5. 

ob 18.30 

Maksim Emonski, škof; Maksimini Trierski, škof; prošnji dan 

TRATA : - za blagoslov in dobro letino – Praprotna 

Polica 

Č. 30. 5. 

ob 8.00 

ob 18.30 

Gospodov vnebohod – Kancijan drugi oglejski muč. 

- Za blagoslov in dobro letino - Velesovo 

+ Ana Zorman (obl.) – Petrčeva mama in +++ Petrčevi  

P. 31. 5. 

ob 18.30 

Obiskanje Device Marije;  Vital, menih-sklep šmarnic 

+ Pavla Kavran 

S. 1. 6. 

ob 17.00 

ob 20.00 

Justin, muč.; Janez Krstnik Scalabrini, škof, red. ust. 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Ana Jerič 

N. 2. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. velikonočna nedelja – ned. sredstev družbenega obveščanja 

- za žive in pokojne farane 

+ Matevž Jenko 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

6. velikonočna nedelja 

 
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi 

jaz vas ljubil. Ostanite v moji 

ljubezni! Če se boste držali mojih 

zapovedi, boste ostali v moji 

ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal 

zapovedi svojega Očeta in ostajam v 

njegovi ljubezni.  

Jn 15,5-6 

 

 

 
 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 3 iz  Adergasa in staršem 
birmancev za lepo očiščeno in okrašeno 
cerkev. Posebna zahvala tudi Angelci 

Maček, ki je znova vložila svoje znanje 
za lepo okrasitev za birmansko 
slovesnost. Za soboto, 25. maja prosim 

skupino št 4 iz Adergasa, v soboto, 1. 

junija pa je na vrsti skupina št 1 iz Trate. 

 

PROMETNI ZNAK – Učitelj razlaga 

otrokom prometne znake. »Kaj pomeni 

znak v bližini šole, na katerem je šolar s 

torbo na hrbtu, ki teče?« – Jaka: 

»Pomeni  otroka, ki gre iz šole.« – 

»Zakaj  pa, da gre iz šole? Lahko je to 

otrok, ki gre v šolo.« – »Ja,  potem pa 

zagotovo ne bi tekel.« 

 

 

 



 

 ORATORIJ bo od 7. 7 – 12. 7. 2019 

Peter je preprost, slaboten fantič brez očeta iz Osilnice, 

ki si služi kruh kot pastir. A zaradi njegove slabotnosti 

ga izkoriščajo drugi pastirji in si ga naredijo za pravega 

hlapca. V svoji stiski prosi Boga za moč, da bi se jih 

lahko obranil in Bogu mu željo izpolni. Od takrat se 

pastirji in sovaščani bojijo njegovega maščevanja, toda 

Klepec jim odpusti in se odloči svojo moč uporabiti za 

to, da bo sebi in svoji materi uredil njivo na prej neuporabni zemlji, da se bosta 

lahko sama preživljala. 

Nekega dne v vas pripotuje kraljevi sel, ki išče junaka, ki bi se bojeval z 

velikanskim bojevnikom napadajočih Tatarov in tako kraljestvo ubranil pred 

vojno. Peter se odloči, da bo kralju priskočil na pomoč. Velikana premaga in 

Tatare prežene, vendar kralj snede svojo besedo in odlaša s Klepčevo nagrado. 

Koliko časa bo trajala Petrova potrpežljivost in kako se bo njegova zgodba 

končala? Izvedeli bomo na ORATORIJU. Prijavnice so že pod korom. 

MESEC MAJ – MARIJIN MESEC – MESEC ŠMARNIC 

Ponovno vas vabim k šmarnicam. Vsak večer so ob 18.30. Naj 

vam ne bo žal časa in ene ure, ki jo darujemo na dan za Boga in 

Marijo. Naj vam Marija izprosi pri Bogu zdravja in blagoslova ter 

uspešno šolsko in veroučno leto. 

MEŠANI PEVSKI ZBOR IZ ŠENTURŠKE GORE bo prepeval pri maši 

naslednjo nedeljo, 26. maja ob 8h. Z veseljem jim bomo prisluhnili. 

PROJEKT POTA to je skupina mladih, ki gre v misijone za nekaj mesecev. 

Delujejo v okviru Misijonskega središča Slovenije in bodo naslednjo nedeljo 

po maši predstavili svoje delo ter zbirali pred cerkvijo prostovoljne darove. 

ANIMATORJI ZA ORATORIJ IMAJO SVOJE SREČANJE v soboto, 

1. junija ob 20h. Vsi lepo vabljeni. 

 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 

SI 56 0433 1000 3327 797 s pripisom: Dar za cerkev na Trati 
 
 

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  

 

 

SVETA BIRMA 
Božja ljubezen je v naša srca ponotranjila dar 

Duha (prim. Rim 5,5), ki v nas poraja 

sinovsko/hčerinsko zaupanje do Očeta, ki nam 

je v vstajenju Sina obljubil prihodnje 

odrešenje. Sveti Duh v človeku izzove odgovor 

upanja v odrešenjsko dejanje Boga. Upanje 

torej ni najprej in predvsem iz nas. Kdor je 

sprejel Svetega Duha, lahko z gotovostjo upa 

na prihodnjo polnost, ki jo kot hrepenenje nosi 

v sebi vsak človek. To pa tudi zato, ker je preko 

Svetega Duha verniku dano občestvo življenja 

z Vstalim kot vnaprejšnje okušanje 

udeleženosti pri njegovi slavi. V skupnosti s 

Kristusom v Svetem Duhu se že pričenja novo 

življenje, ki bo doseglo svojo polnost v 

življenju, v katerega upamo, in to je življenje s 

poveličanim Kristusom v nebesih. Kdor upa v 

Kristusa, ne upa v prazno! M. Turnšek 

 
Ob prazniku Svetega Duha se tudi mi z vsem zaupanjem obrnimo k velikemu 
Tolažniku in Sejalcu ljubezni ter ga prosimo, naj razprši in v nič razblini vse 
stanske klice sovraštva in naj v človeška srca vsadi resnično Božjo ljubezen.  
Stanko Janežič 
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