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ORGELSKA IMPROVIZACIJA V BACHOVEM SLOGU 

 Nedelja, 18. avgusta 2019, ob 20.00, 

cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo 

 

 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 5. 8. do 25. 8. 2019 

P. 5. 8. 

ob 20.00 

Marija Snežna (Njives); Osvald (Ožbolt), kralj mučenec 

+ Marija Selan 

T. 6. 8. 

ob 20.00 

Jezusova sprementiev na gori; Oktavijan, škof;  

TRATA +++ Mrkčovi 

S. 7. 8. 

ob 7.00 

Sikst II. Papež, muč.; Kajetan Tienski, duh. red. ustanovitelj 

- za ozdravitev družinskega debla  

Č. 

 

8. 8. 

ob 7.00 

Dominik , duh., red. ust. Dominik.; Cirak,, diakon in tov. muč. 

+ za blagoslov v družini (M+S) 

P. 9. 8. 

ob 20.00 

Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč. soz. Evrope 

+ Janez Ribnikar (obl.) 

S. 10. 8. 

ob 20.00 

Lovrenc, diakon, mučenec: Arhangel redovnik  

+ Zvonka Zupan 

N. 11. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

19. ned. med letom; - Klara (Jasna), devica, red. ust. 

- za žive in pokojne farane 

+++ starši Žagar in Ana Jerič 

P. 12. 8. 

ob 20.00 

Ivana Šantalalska, vdova, red.; Lelija, devica 

+ Miha Bidar 

T. 13. 8. 

ob 20.00 

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec  

TRATA + Frančiška Zmrzlikar, 30. dan 

S. 14. 8. 

ob 20.00 

Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec; Evzebij, duhovnik 

+ Marija Zorman 

Č. 15. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren;  

+ Marija Ahčin 

- za žive in pokojne farane 

P. 16. 8. 

ob 20.00 

Rok, romar, spokornik; Štefan I. Ogrski kralj; Lovrenc, puš. 

+++ starši Šenk in Miklavčič – Kokra 64  

S. 17. 8. 

ob 7.00 

Evzebij, papež, mučenec; Hijacint poljski duhovnik  

+ Marjeta Pucelj 

N. 18. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

20. ned. med letom; Helena (Alenka), cesar.; Leonard, opat 

- za žive in pokojne farane 

+ Mito Trefalt (obl.) 

P. 19. 8. 

ob 20.00 

Janez Eudes, duh.; Ludivik škof; Sikst III, papež 

+ Martin Ahčin 

T. 20. 8. 

ob 20.00 

Bernard, opat, cerkveniu učitelj; Samuel (Samo), prerok  

TRATA + Ogris Franc (obl.) 

S. 21. 8. 

ob 7.00 

Pij X., papež; Sidonij (Zdenko), škof;  

- za zmago Brezmadežnega srca in za slovenki narod 

Č. 22. 8. 

ob 7.00 

Devica Marija Kraljica; Tomaž Percy, mučenec. 

- za dušno in telesno zdravje »J« 

P. 23. 8. 

ob 20.00 

Roza iz Lime, devica redovica; Justinijan, samotar 

+ Jože Podjed (obl.) 

S. 24. 8. 

ob 15.00 

ob 20.00 

Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar 

- za blagoslov in srečen zakon 

+ Jože Kocelj 

N. 25. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

21. ned. med letom; Ludvik IX. Francoski kralj 

- za žive in pokojne farane 

+ Stanislav Snedec (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

20. nedelja med letom 

 
 

»Mislite, da sem prišel prinašat mir 

na zemljo? Ne, vam rečem, ampak 

razdeljenost. Odslej bo namreč v eni 

hiši pet razdeljenih: trije proti dvema 

in dva proti trem; razdelili se bodo: 

oče proti sinu in sin proti očetu; mati 

proti hčeri in hči proti materi; tašča 

proti svoji snahi in snaha proti tašči.« 
(Lk 12,51–53) 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 5, 6 in 7 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; 10. 8.: Velesovo, sk. št. 8 

sobota; 14. 8.: Velesovo, sk. št. 9+10 

sobota; 24. 8. : Velesovo, sk. št. 11 
 
»Je tukaj veliko meduz?« vpašajo 

turisti v prekrasnem zalivu. »Bile so 

pa so jih morski psi odgnali,« razloži 

vodič. »Brez skrbi lahko zaplavate, ne 

bodo vas opekle.« 

 



KULTURNI DOGODKI V NAŠI ŽUPNIJI 
Na praznik Marijinega vnebovzetja, vas v četrtek, 15. 8., ob 20h 

vabimo na poseben večer, posvečen slovenski pesmi.  

V Adergas ponovno prihajata umetnika, ki ste ju pred leti že sprejeli z 

navdušenjem. Ambasadorja slovenske kulture po svetu, mednarodno 

uveljavljena pevka MANCA IZMAJLOVA in njen mož, virtuoz na 

violini prof. BENJAMIN IZMAJLOV. Predstavila nam bosta vrsto 

ponarodelih in domoljubnih pesmi. Vljudno vabljeni. 

Nedelja, 18. avgusta 2019, ob 20.00, 

ORGELSKA IMPROVIZACIJA V 

BACHOVEM SLOGU - cerkev Marijinega 

oznanjenja, Velesovo 

Rudolf Lutz poučuje 

zgodovinske tehnike improvizacije, nastopa na festivalih v 

Švici, Nemčiji in Franciji, dejaven pa je tudi kot dirigent, 

klavirski spremljevalec, čembalist in skladatelj. Vrsto let je 

poučeval zgodovinsko improvizacijo na visoki šoli za staro 

glasbo Scholi Cantorum Basiliensis. Kot improvizator 

nastopa, sodeluje s pesnikom Wernerjem Lutzom in improvizira tudi pod vtisom 

slik v muzeju. Več desetletij je bil organist cerkve Sv. Lovrenca v St. Gallnu. Kot 

umetniški vodja Bachove fundacije St. Gallen bo v dvajsetih ali petindvajsetih 

letih izvedel in posnel vsa Bachova vokalna dela. 

Sobota: 24. 8. ob 20.30: KONCERT ORGELSKE IN VIOLINSKE 

GLASBE- Nastopili bodo umetniki , ki so povezani z deškim zborom iz S. 

Peterburga, ki so nekoč veliko nastopali prav v naši cerkvi v Velesovem;  

- Irena Rozanova; orgle – S. Peterburg – Rusija 

- Aleksander Volkov; orgle – S. Peterburg – Rusija 

- prof. Vasilij Meljnikov; violina – Slovenija 

- Manca Rupnik; violina – Slovenija, Avstrija 

Izvajali bodo skladbe W. A. Mozarta, Antonija Vivaldija, J. S. Bacha, 

Reinholda Glierja in Matije  Bravničarja.                               

Rad bi vas povabil tudi: 

- 15. 8. – ob 14h maša na Planini Koren – na Krvavcu (paška skupnost 

iz Šenturške Gore) iz Adergasa gremo ob 12h! 

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 

 

 

PRIČEVANJE MATERE 
Nebeška Mati, ki si s svojimi 

vnebovzetjem dosegla popolno 

zmago nad smrtjo duše in telesa, 

reši sinove in hčere te zemlje  

pred smrtjo duše! 

O Mati Cerkve, za človeštvo, ki 

ga, se zdi, vsak dan bolj privlači 

vse, kar je zemeljskega, in ko 

»vladar tega sveta« gospoduje 

nad cilji večne človekove sreče 

v Bogu, bodi ti pričevalka Boga 

človeški družini!  

 

Ti, ki si Božja Mati, kdo bi mogel zavreči pričevanje matere? 

Ti, ki si rojena za napore te zemlje, ki si brez madeža spočeta.  

Ti, ki si rojena za Božjo slavo, vzeta z dušo in s telesom v nebesa.  

Ti, ki si ogrnjena s soncem nedojemljivega božanstva svete Trojice,  

napolnjena z Očetom, Sinom in Svetim Duhom.  

Ti, ki si ogrnjena s soncem, ti Mati naša, bodi pričevalka Boga!     
                                                                   sv. Janez Pavel II 

 

Grafika: Sabina Zorman 

 

5. 8.  2018                             leto XXXI                                      št. 15 

 

http://www.zupnija-velesovo.si/

