
 

 

 

 OZNANILA in obvestila do 8. septembra 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELSKA IMPROVIZACIJA V BACHOVEM SLOGU 

 Nedelja, 18. avgusta 2019, ob 20.00, 

cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo 

 

 

 
 

VPISOVANJE V NOVO VEROUČNO LETO BO samo za tiste otroke, ki še 

niso vpisani. To pomeni veroučne Jezusovih uric in tisti, ki še niste vpisani v prvi 

razred verouka. Vpis bo v ponedeljek, 2. 9. od  16h do 18h, prav tako v torek, 3. 8. 

od 16h do 18h. Če je otrok krščen v naši župniji, potem ima vse podatke pri nas, če 

je krščen drugje, prinesite s seboj Družinsko knjižico, ki ste jo prejeli pri poroki ali 

krstni list iz župnije krsta vašega otroka. Vpisnina je 20 EUR ter učbeniki in DZ, ki 

so po enaki ceni kot lansko leto. 

DRAGI STARŠI, sami veste da v naših šolah verouka (še) ni! Pa menim da ga še 

kar nekaj časa še ne bo. Kar sami lahko na internetu najdete, kako je s tem po svetu 

in boste ugotovili da na tem področju spadamo med zelo redke države na svetu, ki 

tega predmeta nimamo urejeno po standardih demokratičnih držav po svetu in v 

Evropi.  Zato je potrebno poiskati to možnost in konec koncev tudi obljubo, ki ste jo 

izrazili pri svetem krstu , po najboljšim močeh v svoji župniji. 

Seja ŽPS bo 2. 9. ob 20.00 , ker se moramo pripraviti na procesijo. Lepo vabim vse 

člane. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 26. 8. do 8. 9. 2019 

P. 26. 8. 

ob 20.00 

Ivana Bichier, red. ustanoviteljica; Zeferin papež 

+ Feliks Pestar, 7. dan 

T. 27. 8. 

ob 20.00 

Monika, mati sv. Avguština, Cezarij, škof; Dominik M. Božje, duh. 

TRATA + starši Bobnar (obl.), Velesovo 64 

S. 28. 8. 

ob 20.00 

Avguštin, škof, cer. učitelj; Pelagij Istrski, mučenec 

 + Boštjan Novak, 7. dan 

Č. 

 

29. 8. 

ob 7.00 

Mučeništvo Janeza Krstnika; Bronislava, red.; Samina, mučenka 

+ Frančiška Jenko 

P. 30. 8. 

ob 20.00 

Feliks (Srečko), mučenec; Alfred ILdefonz Schuster, škof  

+ Franc Rozman, 7. dan 

S. 31. 9. 

ob 15.00 

ob 17.00 

ob 20.00 

Rajmund Nonat red.; Nikodem, Jezusov učenec 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

+ Marija Grilc (obl.) 

N. 1. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

22. ned. med letom; - angelska nedelja; Tilen, opat 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože in Marjeta Pucelj 

P. 2. 9. 

ob 18.00 

Marjeta, devica, muč.; Janez Postivec, carigrajski patriarh 

+ Janez Sirc (obl.) in Angela Sirc 

T. 3. 9. 

ob 18.00 

  Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj; Bazilisa, mučenka 

+ Viktor Plevel (obl.) 

S. 4. 9. 

ob 7.00 

Rozalija sicilska, devica spokornica; Mojzes, prerok 

+ Pavla in Peter Kavran 

Č. 5. 9. 

ob 18.00 

Mati Terezija, redovnica, red. ust.; Viktor Asiški, mučenec 

+ Andrej Kern (obl.) – Boštarjev ata 

P. 6. 9. 

ob 18.00 

Zaharija, prerok, Favst, mučenec; Bertrand, red.;  prvi petek 

+ Janez Ropret (obl.) 

S. 7. 9. 

ob 18.00 

Marko Križevčan, muč.; Regina devica, muč.; prva sobota  

Janez Blažun (obl.) 

N. 8. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 15.00 

23. ned. med letom; Marijino rojstvo – mali šmarn  

- za žive in pokojne farane 

+ Ivan Krivec (obl.) 

-PROCESIJA Z MARIJINIM MILOSTNIM KIPOM  

+ Anton Ribnikar (obl.) 

+ Martin Ahčin 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

22. nedelja med letom 

 
 

»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj 

na prvo mesto, ker je lahko povabljen 

kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo 

prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in 

ti rekel: »Daj prostor temu!« Takrat se 

boš začel v sramoti presedati na zadnje 

mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi 

na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je 

povabil, ko pride: »Prijatelj, pomakni se 

više!« Takrat boš počaščen vpričo vseh,  

ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se 

povišuje, bo ponižan, in kdor se  

ponižuje, bo povišan.« (Lk 14,8–11) 

  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 8, 9+10 in 11 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 2 tedne, je 

naslednji razpored krašenja cerkve:  
sobota ; 31. 8.: Velesovo, sk. št.12 

 V soboto; 7. 9. : pa je na vrsti  

Praprotna Polica, sk. št. 1.  



PLAVALNI TEČAJ – V novem 

šolskem letu so Urbana vpisali v 

plavalno šolo. Po kakšne pol 

ure prvega treninga, Urban reče 

vaditelju: »Učitelj, jaz grem domov.« – 

»Urban pa saj smo komaj začeli! Kaj je 

narobe, da hočeš kar oditi?« – »Nisem 

več žejen!« 

 



PROCESIJA Z MILOSTNIM MARIJINIM KIPOM - 8. 9. ob 15h. Procesijo 

in sveto mašo bo vodil Ljubljanski pomožni škof in generalni vikar msgr. dr. 
Franc Šuštar. Imamo pa eno zelo staro tradicionalno pobožnost s procesijo, ko 

fantje nesejo milostni Marijin kip do Trate in nazaj. To je vedno na prvo nedeljo po 

malem šmarnu. Letos je 8. september nedelja in je prav na Marijin praznik ob 15h 

tudi procesija. Dragi farani in vsi, ki čutite in živite z Marijo v vsakdanjem življenju, 

veste kako jo potrebujemo in kako ona kliče nas. Pridi in odgovori njenemu klicu. 

Hvala fantom, ki se z veseljem odzovejo klicu in nosijo milostni Marijin kip in 

bandera, ključarji, in pevci kot eno prepevajo in pojejo Mariji in Bogu v čast.  

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV BO NA  ANGELSKO 

NEDELJO, 1. septembra po sv. maši, ki je ob 10h. Vabim vas da tokrat k sveti 

maši pridete s kolesi, novimi ali starimi. Za blagoslov in varno ter srečno vožnjo 

bomo prosili angele varuhe in Sv. Krištofa. 

PREDLAGANI URNIK VEROUKA 

2019/20 NOVO ŠOLSKO IN  

VEROUČNO LETO – Verouk bomo začeli 

v ponedeljek, 9. 9.  

     

OB SMRTI NAŠIH FARANOV STE DAROVALI: za + Feliksa Pestar so 

sosedje darovali za 2 sv. maši, žena Pavla za 1. Za + Boštjana Novak so darovali: 

starši za 1, stric Jaka za 1, Knapčevi za 1, Hribarjevi za 1, sosed Šibernov za 2. za + 

Franca Rozmana so darovali: vsi štirje otroci za 5. sv. maš,  ter za obnove strehe 

na Trati 300',00 EUR; Ivo Tičar za 1 in 30 EUR za streho na Trati, Martenčetovi za 

1, Angela Ahčina za 1, Mrkuševi za 1, Martin Jenko, Adergas za 2, Marko Poličar, 

Naklo za 1, Bohinčevi iz Hraš pri Preddvoru za 5, brat Rudi in Betka za 2, Darinka 

Ropret za 1, Mari Rozman iz Šenčurja za 2, Slavko Rozman iz Šenčurja za 1, ŽPS 

za 2, Porentovi iz Hraš za 1, Šterovi iz Podreče za 1, sosedje iz Dvorij za 2 in 50 

EUR za streho na Trati,  Jenko Matija za 1 in 80 EUR za streho na Trati ter gospa 

Milka iz Novega Mesta za 2 ter sosedje za 10 sv. maš. Bog vam povrni za mašne 

darove ter za dar za Trato. Ostale sv. maše in darovi bodo objavljeni zaradi 

prostorske stiske v prihodnjih oznanilih.  

 

Izdal 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 

 

 

NOVO ŠOLSKO LETO 
 

 
 

Dobri Jezus, ponovno sedamo v šolske klopi in začenjamo novo poglavje 

našega življenja. Stoj nam ob strani v izzivih, ki nas bodo doleteli v tem 

letu, tvoja mati Marija pa naj nam bo v oporo, da bomo zmogli prestopiti 

tudi morebitne prepreke na naši poti do novih znanj. Daj nam moči, da 

bodo sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice v nas odkrivali tudi tvojo 

dobroto. Ponosni smo, da te poznamo in da nas spremljaš ti, ki živiš in 

kraljuješ vekomaj. Amen. 

Ura PON. TOR. 

14.10 –14.55 4. r. 6. r. 

15.00– 15.45 3.r.   5. r. 

16.00– 16.45 1.r. /  

Jezusove urice 

7. r. 

17.00– 17.45 2.r /9.r 8. r. 

Grafika: Sabina Zorman 
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