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

ob 20.30 Lepo vabljeni. Kdor pa lahko, pa je še povabljen k večerni sveti 

maši ob 20h. 

URNE MAŠE -  Prošnji teden je za nami. Menim, da je bilo v letošnjem letu 

pri urnih mašah več odraslih, kakor običajno. Zagotovo nas je k temu tudi 

spodbudilo 40 dnevno deževje. Zahvaljujem se vam tudi za vse darove, ki so 

jih zbirali naši ključarji. Hvala tudi za vse darove za naš park pred cerkvijo. 

In seveda hvala Franciju Urbančku, ki ga z veseljem ureja. Park je lep, ko je 

pospravljen in pokošen, ko je trava in rože vse na svojem mestu. 

VEROUK  smo seveda že zaključili. Spričevala bomo razdelili v nedeljo, 

23.6. po procesiji Sv. Rešnjega telesa. Z veseljem pridite k procesiji. Prav 

je, da tudi mladino in otroke naučimo starodavnih verskih običajev in 

slovesnosti. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 3. junija do 16. junija 2019 

P. 3. 6. 

ob 20.00 

Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci; Hilarij,škof 

- M. B. za zdravje S. 

T. 4. . 

ob 20.00 

Peter Veronski, red., muč.; Frančišek Caracciolo, red., ust. 

+ Vida Ribnikar (obl.)  

S. 5. 6. 

ob 7.00 

Igor, knez, menih; Svetko, mučenec 

+ Majda Kotnik  

Č. 

 

6. 6. 

ob 7.00 

Norbert, škof; Bertrand Oglejski, škof 

+ Tone Ropret (obl.) Velesovo 75  

P. 7. 6. 

ob 20.00 

Robert Newministrski, opat;-  prvi petek 

+ Mito Trefalt 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 8. 6. 

ob 11.30 

ob 20.00 

Medard, škof; Viljem Angleški, škof  -prva sobota 

- za blagoslov in za zdravje v družini D.A. 

- po namenu romarjev - PREDDVOR 

N. 9. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

BIKOŠTI – Primož in Felicijan, mučenca  

- za žive in pokojne farane 

+ Franci in Marija Ropret, Velesovo 35 

P. 10. 6. 

ob 8.00 

ob 20.00 

Marija, Mati Cerkva – binkoštni ponedeljek 

- po namenu romarjev iz Vogelj 

+ Marjan in Jana Jenko 

T. 11. 6. 

ob 20.00 

Barnaba, apostol; Marija od Srca Jezusovega, red. ust. 

+ starša; Ana in Jože Begelnova 

S. 12. 6. 

ob 7.00 

Eskil, mučenec; Adelajda, devica, redovnica 

+ Marija Šerjak 

Č. 13. 6. 

ob 7.00 

Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj 

+ Marjeta Pucelj 

P. 14. 6. 

ob 20.00 

Valerij in Rufin, mučenca; Rihard, opat 

+ Kristina Čimžar (obl.) 

  MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 15. 6. 

ob 20.00 

Vid, mučenec; - kvatre 

+ Marija Zorman - Francija 

N. 16. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

NEDELJA Sv. TROJICE; Beno, škof; Marija Terezija 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Nastran 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

BINKOŠTI 

 
Ako me ljubite, ohraníte moje 

zapovedi. In jaz bom prosil Očeta  

in vam bo dal drugega Tolažnika,  

da ostane pri vas vekomaj.  

Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo 

Oče poslal v mojem imenu, vas bo  

učil vsega in spomnil vsega, kar 

sem vam povedal.(Jn 14,15–16.26) 
 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 4 iz  Adergasa  ter skupini 
št. 1 iz Trate za lepo urejeno in 
okrašeno cerkev. Za soboto, 8. junija 
prosim za pomoč Trato št. 2; v soboto, 
15. 6. pa Trata skupina št. 3. 

Hvala vsem, ki prihajate in lepo ter z 
veseljem pospravite in uredite cerkev 
za sveto bogoslužje. Hvala za vse vaše 
darove in talente krašenja cerkve. 
 

KRT – Na polkovnikovem vrtu je krt. 

Polkovnik ukaže mlademu vojaku, naj 

ga gre ubit. Čez nekaj minut se ta vrne 

in polkovnik ga vpraša: »Torej si ga 

ubil?« – Vojak odvrne: »Seveda sem 

ga. Namenil sem mu kruto smrt: živega 

sem zakopal!« 

 

 

 



MARIJIN DAN – VELESOVO V 

SOBOTO, 8. JUNIJA 2019 
Društvo Mir Slovenija, skupaj z župnijo Velesovo, 

pripravlja že 6. Marijin dan v cerkvi Marijinega 

oznanjenja v Velesovem. 

Celotno srečanje se približuje srečanju v Medžugorju. 

Program je naslednji: 

Ob 9.h je molitev rožnega venca sledi nagovor gosta in 

ob 11.30 je sveta maša, ki jo bo vodil g. Primož Krečič, 

molitev za ozdravljenje  pred Najsvetejšem in ob 13.30 zaključek. 

Vsi Marijini častilci zlasti romarji, ki radi romate v Medžugorje povabljeni v 

soboto, 8. junija v Velesovo na Gorenjsko. 

 ORATORIJ bo od 7. 7. – 12. 7. 2019 

V prejšnjih Oznanilih  je že omenjena kratka vsebina 

letošnjega oratorija o literarnem junaku Petru Klepcu. 

Večina otrok je prijavnice že prejelo pri verouku. Lahko 

pa jih vzamete tudi na mizici pod korom. Brez 

prijavnice in dovoljenja, torej podpisa staršev otrok ne 

more sodelovati pri Oratoriju. Če ima kdo od otrok 

finančne težave, naj to sporoči. Starši naj se oglasijo pri 

župniku in bomo to z veseljem brez problemov uredili.  

ANIMATORJI za oratorij imajo svoje srečanje v petek, 21. 6. ob 20h. Lepo 

povabljeni prav vsi, obvezno! 

NAVADNO GREMO NA KONČNI IZLET Z BIRMANCI IN STARŠI. 

Tudi letos vas vabim dragi starši in birmanci na tradicionalno potovanje v 

Izolo. Tam imamo sv. mašo, piknik in kopanje. Izlet traja ves dan. Ker imam 

skoraj vsako soboto razne obveznosti, sem prost šele v soboto, 5. oktobra. 

Prosim, da to povabilo resno proučite in se prijavite. Obvezna  prijava  do 

1. julija. Povabili bomo tudi birmance in starše iz Šenturške Gore. Seveda si 

bomo  stroške za prevoz in hrano sproti razdelili.  

 

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  

 

BINKOŠTI 
 

Danes se mnogi počutijo prazni in 

izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja 

predvsem pri ljudeh v socialnih poklicih, 

ki se razdajajo za druge. Samo kdor gori, 

lahko izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da 

bi čuvali svoj notranji ogenj, kar razume 

Henry Nouwen kot nalogo duhovnega 

življenja. Ves čas so imeli odprta vrata 

svojega ognjišča – in tako je tam ostal le 

pepel. Ničesar več ne morejo dati, so resignirani in razočarani, brez moči in brez 

žerjavice. Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, 

ampak žerjavica, ki nam zmore na novo razplamteti dušo in telo. Za binkošti ne 

oblačimo kar tako rdečih liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to notranjo 

žerjavico, ki jo nosimo v sebi.  Praznujmo prihod Svetega Duha, da ta žerjavica v nas 

ponovno zagori v novem ognju, ob katerem se bodo drugi greli in veselili – in odkrivali 

svojo lastno živost. V moji mladosti smo radi sedeli ob tabornem ognju in prepevali. 

Skupni pogled v ogenj ima v sebi nekaj očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega se 

zbira skupnost. Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v posameznika, 

ampak da bi ogenj Svetega Duha postal središče, okoli katerega bi se zbirali, da bi 

Cerkev postala kraj, na katerem bi skupaj sedli k ognju, da bi peli pesmi našega 

hrepenenja, ki nam dvigujejo srce k Bogu. Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega 

Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne poide. 

A ta ogenj gori v tebi, da te vedno greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi prežeto z 

Božjo ljubeznijo. Če ga boš dobro čuval in ohranjal, se bodo ob tvojem ognju lahko 

greli tudi drugi. Njihove oči bodo žarele in v njih bo zasijalo novo življenje.                                       
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
 

 

 

 

 

3. 6. 2019                                 leto XXXI                                 št. 11 

 

http://zupnija-velesovo.si/

