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 ORATORIJ bo od 7. 7. – 12. 7. 2019 Starši, ki želite 

da bo vaš otrok sodeloval na letošnjem oratoriju prosim, da 

prijavnico, ki jo lahko dobite v župnišču ali pod korom čim 

prej izpolnite in prinesete podpisano v župnišče. Zadnji rok je 

21. JUNIJ zvečer. 

VEROUČNA SPRIČEVALA bodo vsi veroučenci prejeli prihodnjo nedeljo, 

23. junija po procesiji. Prosim, da se procesije z veseljem udeležite in na ta način 

izrazimo priznanje starodavni navadi. V resnici povabimo na to procesijo tudi 

otroke, da bodo, ko odrastejo znali nadaljevati to posebno versko tradicijo tu v 

naslednjih rodovih. Lanski prvoobhajanci pripravite košarice s cvetjem za 

trošenje rožic. 15 minut pred osmo uro pridite v zakristijo po ogrinjala.  

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 17. junija do 30. junija 2019 

P. 17. 6. 

ob 20.00 

Rajner, samotar; Terezija, hči portugalskega kralja , red. 

+ Frančiška Jenko 

T. 18. 6. 

ob 20.00 

Gregor Janez Barbarigo, škof; Elizabeta iz Schonaua, red. 

+ Ftrančiška (obl.) in Jože Maček  

S. 19. 6. 

ob 7.00 

Nazarij, prvi koperski škof; Romuald, opat, red. ustanovitelj 

+ Franc in Terezija Zupan 

Č. 

 

20. 6. 

ob 8.00 

ob 20.00 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI; Adalbert, škof 

- Za žive in pokojne farane 

+ Angelca Sirec (obl.) 

P. 21. 6. 

ob 20.00 

Alojzij Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof; Meven, opat 

+ Marjeta Rozman 

POLETNI DAN OB VODNJAKU 

S. 22. 6. 

ob 7.00 

ob 14.00 

Janez Fisher, škof, Tomaž More, muč.; Ahacij in tovariši. muč. 

+ Miha Bidar 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

N. 23. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

12. nedelja med letom  - PROCESIJA Z BLAGOSLOVI 

- za žive in pokojne farane 

- ni svete maše! 

P. 24. 6. 

ob 20.00 

Rojstvo Janeza Krstnika – kres; Rumold, muč. Samotar 

- za domovino Slovenijo 

T. 25. 6. 

ob 20.00 

DAN DRŽAVNOSTI – Doroteja iz Montauna, mati, mist. 

 - ni sv. maše 

S. 26. 6. 

ob 7.00 

Jožefmarija Escriva, ust. Opus Dei; Vigil (Stojan), škof 

+ Jože Kocelj 

Č. 27. 6. 

ob 7.00 

Ema (Hema) Krška, kneginja; Ciril Aleksandrijski, škof, 

+ Peter Kavran in Pavla (Mojca) 

P. 28. 6. 

ob 20.00 

Srce Jezusovo – Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec  

+ Mana Plevel (obl.) Jože Plevel in vsi pok. Apnišarjevi  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 29. 6. 

ob 15.30 

ob 17.30 

ob 20.00 

Peter in Pavel, apostola – Marijino brezmadežno srce; Judita 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Boštjan Zupan 

N. 30. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

13. nedelja med letom; Prvi mučenci rimske Cerkve 

- za žive in pokojne farane 

+ Silva Jenko (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

12. ned. med letom 

 
Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti 

za menoj, naj se odpove sebi in 

vzame vsak dan svoj križ  

ter hodi za menoj. Kdor namreč 

hoče svoje življenje rešiti, ga bo 

izgúbil; kdor pa izgubí svoje 

življenje zaradi mene, ga bo rešil.« 

(Lk 9,23–24) 

 
 
 
 

 

 
 

                       
 
 

                                                        

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 2 in 3 iz  Trate za lepo 

urejeno in okrašeno cerkev. Za 

soboto, 22. junija prosim za pomoč  
zopet 1. skupino iz Velesovega, v 

soboto, 29. 6. pa skupina št. 2. iz 
Velesovega. 

Hvala tudi staršem birmancev da so 
pospravili mlaje. Hvala vsem, ki 

poskrbite, da je cerkev vedno lepo 
urejena. Bog vas blagoslovi. 

 

OSEL – Jakec gre z očetom v živalski 

vrt. »Ti, tam stojita en velik in en 

majhen osel. Kateri od njiju je oče in 

katera je mati?« – »Oče je vedno večji 

osel!« 

 

 

 



 

PROCESIJASVETEGA 

REŠNJEGA TELESA V 

NEDELJO,  23. JUNIJA, OB 8.00. 
Za našo župnijo, ki ima procesijo ob 

nedeljah je to velik dan. Vse vasi naredijo 

lepe svoje »oltarje«, kjer se procesija 

ustavi in zmolimo božjo besedo, 

Evangelij ter prejmemo blagoslov. Hvala 

vsem, ki skrbite, da se oltarji in vse kar je 

potrebno skrbno in lepo tudi naredi. Prosim tudi fante da, z veseljem ponesete 

bandera v procesiji. Te procesije so namenjene predvsem v blagoslov vsega 

našega dela, naših krajev in domovine. Ta dan je samo ena sveta maša. Lepo 

povabljeni prav vsi!  

MINISTRANTJE!!!!!!!Sestanek za vse ministrante bo v soboto, 22. junija 

ob 9h. Dogovorili se bomo o dežurstvu v počitnicah ter o počitnikovanju v 

toplicah. Zato zagotovo pridi. Doma se pozanimaj, kdaj te zagotovo ne bo doma, 

ko greste s starši na počitnice. 

TRADICIONALNI POLETNI DAN OB FONTANI 

NA PLOŠČADI PRED CERKVIJO v petek, 21. 

junija po maši ob 20.30. Ponovno nas bod 

razveseljeval Tamburaški orkester Kulturnega 

Društva Kranj.  

 

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.  

ODDANE SVETE MAŠE: Za + Ano Jerič 22 sv. maš, Za + Miha Bidar 10. sv. 

maš, Za + Frančiško Jenko 6 sv. maš,  

 
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  

 

 

V OBRAZ IN V HRBET 

 

 
 

Gospod, tako težko te je vedno razumeti!  

Kako težko je vse gledati z očmi vere  

in vedno, kot ti, imeti pred seboj Očetovo 

voljo! Hoditi moram v svetlobi milosti in v 

temi bolečine, ne da bi se čudil samemu 

sebi, ne da bi zdvomil nad tabo. Mar ni 

potrebno, da te gledam v obraz in v hrbet, če 

te hočem res dobro poznati? V obraz: kadar mi prihajaš naproti, ko vidim tvoje 

obličje v luči sijaja in tvoje slave in z nasmehom tvoje dobrote, da z mojih ustnic 

privre zahvala v veselem slavospevu … V hrbet: kadar se zdi, da odhajaš, ko me 

spominjaš moje nemoči in moje slepote in nesmiselnosti mojih utvar. V obraz in v 

hrbet. Pomagaj mi, da te spet spoznam: tebe, Boga, ki si čisto blizu, tebe, Boga, ki 

si na videz daleč, da ti povem z enako zaupnostjo: hvala ti za dneve svetlobe, 

oprosti za vse večere dvoma. Gospod, predvsem mi pomagaj razumeti, da lepše 

razkrivaš svoje skrivnosti, kadar me kljub mojemu upiranju prisiliš, da hodim za 

teboj, ki nosiš križ … Takrat te sicer res vidim samo v hrbet, toda ko stopam za 

teboj, po tvojih stopinjah, se kakor ti učim ubogati Očeta, trpeti za ljudi; takrat 

zasledim tvojo ljubezen, ki jo deliš, in najdem te nazadnje, Gospod – ne več takega, 

ko si v obraz, niti ne takšnega, kot si v hrbet, ampak takega, kot si v svojem srcu. 

sijalo novo življenje.                                       Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
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