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NAMENI SV. MAŠ od 15. 7. do 4. 8. 2019 

P. 15. 7. 

 

Bonaventura, škof, cerkveni učitelj; Vladimir Kijevski, knez 

- ni svete maše 

T. 16. 7. 

ob 20.00 

Karmelska Mati Božja (Karmen); Elvira, opatinja 

TRATA + Marjan (obl.) in Jana Jenko  

S. 17. 7. 
 

Aleš, spokornik; Leon IV., papež; Hedvika Poljska, kraljica 

- ni svete maše 

Č. 

 

18. 7. 

ob 20.00 

Elij iz Koštabone, diakon, mučenec; Simon iz Lipnice, duh. 

+ Frančiška Zmrzlikar 7. dan 

P. 19. 7. 

ob 20.00 

Arsenij Veliki, puščavnik; Makrina Mlajša, devica 

+ Jože (obl.) in Angela Ribnikar 

S. 20. 7. 

ob 14.30  

ob 20.00 

Marjeta Antiohijska, mučenka; Apolinarij, škof, mučenec  

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+++ starši in brat Delovec  

N. 21. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

16. ned. med letom; - Krištofova nedelja; Danijel prerok 

TRATA - za žive in pokojne farane 

+ Mirko Lipar (obl.) 

P. 22. 7. 

 

Marija Magdalena, spokor., sv. žena; Apolinarij, škof, muč. 

- ni sv. maše 

T. 23. 7. 

ob 20.00 

Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope;  

TRATA +++ starši Žagar 

S. 24. 7. 

 

Krištof mučenec; Evfrazija, redovnica 

- ni sv. maše 

Č. 25. 7. 

ob 20.00 

Jakob Starejši, apostol, Olimpija vdova, red. ust., Teja, muč. 

+ Frančiška Mavec (obl.) 

P. 26. 7. 

ob 20.00 

Joahim in Ana, starši Device Marije 

TRATA + Marjeta Rozman (obl.)  

S. 27. 7. 

ob 20.00 

Gorazd, Kliment in drugi uč. Cirila in Metoda; Natalija, muč.  

+++ starši Prekovi 

N. 28. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

17. ned. med letom; Viktor (Zmago) I., papež 

- za žive in pokojne farane 

+++ Vodnikovi 

P. 29. 7. 
 

Marta, Lazarjeva sestra; Beatrika (Blaženka) mučenka. 

- ni sv. maše 

T. 30. 7. 

ob 20.00 

Peter Krizolog, škof, cer. učitelj; Rufin, mučened  

TRATA + Vinko Repnik (obl.) ter starši Vinko in Marija 

Repnik 

S. 31. 7. 

 

Ignacij Lojolski, duh. Ustan. Jezuitov; Helena Švedska, muč. 

- ni sv. maše 

Č. 1. 8. Alfonz M.Ligvorij, škof, cer. učitelj; Makabejski bratje, muč. 

- ni sv. maše 

P. 2. 8. 

ob 20.00 

Evzebij, iz Vercellija, škof; ŠtefanI., papež, muč.; - prvi petek 

+ Pavel Kern (obl.) 

S. 3. 8. 

ob 20.00 

Martin, menih; Avguštin Kazotič, škof  - prva sobota 

+ Marjan Sitar (obl.) 

N. 4. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

18. ned. med letom; Janez M. Vianney, arški župnik  

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Maček (obl. 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

16. nedelja med letom 

 
 

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in 

žena z imenom Marta ga je sprejela v 

svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo 

ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim 

nogam in poslušala njegovo besedo, 

Marta pa je imela s postrežbo veliko 

dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni 

mar, da me je sestra pustila sámo streči? 

Reci ji vendar, naj mi pomaga!«  
(Lk 10,38–40) 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 1 in 4 iz Velesovega  

za lepo  očiščeno in  okrašeno 

cerkev. Prav tako se zahvaljujem 

vsem, ki v teh lepih mesecih 

darujete svoje lepe rože iz vaših 

vrtičkov za cerkev. 

Ker so oznanila za 3 tedne, je 

naslednji razpored krašenja cerkve: 

sobota; 20. 7.: Velesovo, sk. št. 5 

sobota; 27. 7.: Velesovo, sk. št. 6 

sobota; 3. 8. : Velesovo, sk. št. 7 

 
BOGATAŠ –  »Moj stric je pred 

dolgimi leti silno obogatel, in sicer 

na račun napak drugih.« –  »Kako 

to?« –  »Imel je tovarno radirk.« 

 

 



OB ZAKLJUČKU LETOŠNJEGA ORATORIJA se lepo zahvaljujem 

vsem animatorjem in odgovornima voditeljema ANJI JERINA in NEJCU 

SELANU. Posebna zahvala velja številnim staršem, ki ste prinašali pecivo in 

ostale dobrote preko vsega  tedna v župnišče. Zahvala  še posebej sponzorjem 

in dobrotnikom: 

Ko-net d.o.o. Adergas; Avtohiša Jenko, Praprotna Polica; Stasil d.o.o. 

Adergas; K.Z. Cerklje; Ključavničarstvo Zorman, Praprotna Polica; 

Minka Martinjak, Velesovo; Dragica Radojevič, Adergas; Stanko Maček, 

Adergas; Mizarstvo Martin Bolka s. p. Trata; Pizzerija Pod Jenkovo lipo, 

Dvorje; Pizzerija Tonač, Grad; KUD Pod Lipo Adergas; Gostišče Vodnik 

Adergas; Juvan instalacije d.o.o. Milje; Rajko Rozman – ROOF, Dvorje; 

Agropromet Cerklje; Čebulj Roman; s.p.; Pšenična Polica; Avtoservis 

Selan, Praprotna Polica; kmetija Selan, Trata; G.D. Velesovo 

Krištofova nedelja in blagoslov vozil bo 21. julija. Ob tej 

priložnosti bo potekalo zbiranje darov za vozila misijonarjev.  

Akcija MIVA se izvaja že od leta 1927, v Sloveniji pa poteka 

neprekinjeno zadnjih 32 let. Potrebe po vozilih v misijonskih 

deželah so stalnica in obenem nuja, saj si dandanes brez njih 

uspešnega opravljanja svojega poslanstva misijonarji sploh ne 

morejo zamisliti. Akcija MIVA se tako kaže kot izjemno 

uspešen projekt, saj je krepko pripomogel, da se je po svetu naredilo veliko 

dobrega. Zato želimo akcijo še naprej krepiti. Blagoslov avtomobilov bo takoj 

po »deseti« sv. maši. 

NEKAJ POMEMBNIH DATUMOV: 

- 18. 8. – festival Radovljica – ob 20.00 

- 21. 9. – Stična mladih 

- 28. 9.- misijonski dan Višarje ob 10h 

- 6. 10. – Misijonski dan – Škocjan na Dol. ob 15h 

- 26. 10. – župnijsko romanje – Ptujska gora 

 

Gospodar življenja je k sebi poklical Frančiško Zmrzlikar r. Grilc; roj.: 1955 iz 

Adergasa št. 45. Namesto cvetja ste darovali za sv. maše in sicer bratje in sestre za 8 

sv. maš; sosedje za 3; Pristavovi za 1; Mici iz Štefane Gore za 1; Berčeva Slavka iz 

Dvorij za 1. Hvala za vaše darove, pokojni pa podari večni mir in pokoj. 

Izd

al in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

 

GOSPOD, POŠLJI NAS 

 
Gospod, pošlji nas. Če hočeš, zapustimo tudi hišo, ki nam je postala draga, 

ki je bila za nas kraj vere, dvomov, prošenj, ki je bila za nas kamen, ob 

katerega smo se spotaknili, ki je bila za nas prostor, ki nas je omejeval, kraj, 

ki nas je skril. Če hočeš, zapustimo brate in sestre, ki jih poznamo, ki smo jih 

ljubili, jezili, blagoslavljali, svetnike in grešnike in tiste vmes, s katerimi smo 

pod isto streho cela desetletja verovali in molili, delali in se potili, jedli in 

pili. Če hočeš, se bomo poslovili od molitev in rok, ki so nas nosile,  

od oči, ki so nas klicale, od hiše, ki smo jo skupaj gradili in je postala del nas.  

Če hočeš, se bomo poslovili. Kličeš nas. Pošiljaš nas. In kjerkoli se bomo 

ustalili: ti si že tam. Ti, ki si nas nosil, preizkušal, osvobajal: ti si že tam.Ti, 

ki nas vodiš v neznano, novo: ti si že tam. Hodimo s teboj, izkušamo te, kakor 

nismo nikoli mogli verjeti: in ti si že tam. Odrinemo, toda nismo sami: ti hodiš 

z nami. Amen.                                                 Sv. Bernard iz Clairvauxa v Youcat, Molitvenik za mlade 
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