
 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 6. oktobra 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELSKA IMPROVIZACIJA V BACHOVEM SLOGU 

 Nedelja, 18. avgusta 2019, ob 20.00, 

cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo 

 

 

 
 

Z MLADIMI smo se v soboto udeležili »Stične mladih 

2019« in s tem znova pričeli z verskimi mladinskimi 

večeri. Ponovno se bomo dobili v soboto, 28. 9. ob 19h. 

Vsi mladi lepo povabljeni. Oblikovali bomo cilje in 

vsebino naših srečanj. Povabljeni so torej vsi mladi še 

zlasti animatorji, lanski birmanci in ostali srednješolci. 

IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER 2019, na Svetih Višarjah 

- ki bo potekala v soboto, 28. septembra 2019, ob 10:00. Sveta maša bo v 

cerkvi Višarske Matere Božje (vodi škof msgr. Metod Pirih s 

somaševanjem misijonarjev) 

- od 11:00 do 12:00 predavanji dr. Janeza Juhanta (o Lambertu 

Ehrlichu) in g. Jožeta Kopeiniga (Misijonska pomlad) 

- od 12:00 druženje in malica iz popotne torbe. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 23. 9. do 6. 10. 2019 

P. 23. 9. 

ob 18.00 

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik; Lin, papež 

+ Franc Rozman, 30. dan 

T. 24. 9. 

ob 18.00 

Anton Martin Slomšek; Rupert Salzburški, škof 

+  Franc Grilc (obl.) 

S. 25. 9. 

ob 7.00 

Sergij Radoneški, menih; Firmin, škof; Nikolaj iz Fule, kmet 

+  Marija Ropret (obl.) Velesovo 33 

Č. 

 

26. 9. 

ob 18.00 

Kozma in Damijan, mučenca; Terezija Couderc, redovnica 

+  Frančiška Jenko 

P. 27. 9. 

ob 18.00 

Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. Lazaristo;, Bonfilij, škof 

+ Ana in Franc Grilc (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 28. 9. 

ob 16.00 

ob 18.00 

Venčeslav, mučenec; Lioba (Ljubica), devica – kvatre 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

+ Jože Kocelj 

N. 29. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

26. ned. med letom; - Mihael, Gabrijel; Rafael, nadangeli 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc in Frančiška Jagodic (obl.) 

P. 30. 9. 

ob 18.00 

Hieronim, duhovnik; bl. Sl. Andrej Majcen, misijonar 

+ Jože Stele, 30. dan 

T. 1. 10. 

ob 18.00 

Terezija Deteta Jezusa, dev.. cer. učiteljica, Roman ,pesnik   

+ Majda Kotnik (obl.) 

S. 2. 10. 

ob 7.00 

Angeli varuhi, Anton Chevrier, duhovnik; Leger, škof 

+ Marjeta Pucelj 

Č. 3.  10. 

ob 18.00 

Frančišek Borgla, red.; Gerard, opat; Kandida, mučenka 

+++ Navžarjevi  

P. 4. 10. 

ob 18.00 

Frančišek Asiški, red. ust.; Zlata, devica – prvi petek 

+ Ana Remic 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 5. 10. 

ob 18.00 

Marija Faustina Kowalska, red.;- prva sobota  

+Pavla in Peter Kavran (obl.) 

N. 6. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

27. ned. med letom; Slomškova nedelja, ekumenski dan 

- za žive in pokojne farane 

+ V zahvalo za 50 let (Abraham) in vse pokojne sorodnike 

(M. J.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

26. nedelja med letom 
 

 
 

In rekel je: »Prosim te torej, oče, da ga 

pošlješ v hišo mojega očeta; imam 

namreč pet bratov in te naj posvari, da 

tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.«  

Abraham pa reče: »Imajo Mojzesa in 

preroke, te naj poslušajo!« Le-ta je pa 

odgovoril: »Ne, oče Abraham, temveč, 

ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se 

bodo spokorili.« Rekel pa mu je: »Ako 

ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne 

bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih 

vstane.« (Lk 16,27–31) 
 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 2 in 3 iz Praprotne 

Police za lepo  očiščeno in  okrašeno 

cerkev. Za naslednje dve soboti lepo 

vabim v soboto, 28. 9. skupino št. 4. 

iz Praprotne Police in v soboto, 5. 10. 

skupino št. 5 iz Praprotne Police. 
 
POKORA – Janezek pri spovedi pove, 

da je pri pouku naredil stojo na glavi 

samo zato, da bi ujezil učiteljico. 

Spovednik ne ve točno, kaj je to stoja 

na glavi, zato reče Janezku, da mu po 

spovedi pred spovednico to pokaže. 

Ko je spoved končana, Janezek pred 

spovednico pogumno naredi stojo na 

glavi. To vidita dve dami, ki v cerkvi 

čakata na spoved. Ena pravi drugi: 

»Joj, raje greva. Vidiš kako pokoro 

danes daje spovednik.« 

 



Kdor se želi tega srečanja udeležiti, pa nima lastnega prevoza lahko pokliče v 

župnišče ali kar na tel. št. Misijonskega središča Slovenije na  01/300 59 50 ali 

na missio@rkc.si. Predviden strošek za avtobus bo 10,00 € 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA PTUJSKO GORO, v soboto, 26. oktobra. 

Odhod je zjutraj ob 7h, ob 10h bomo imeli sveto mašo pri oltarju Ptujske Matere 

Božje. Potem si bomo ogledali tudi kratko video predstavo o zgodovini Ptujske 

Gore. Nato gremo v starodavno Hajdino, kjer nas bo sprejel g. župnik Marjan Fesel. 

Kosilo bo v restavraciji Čelan. Po kosilu se bomo odpravili v starodavni Ptuj, si 

ogledali župnijsko cerkev in če bo čas dopuščal še proštijsko cerkev. Okusili bomo 

tudi Štajersko vino v Ptujski kleti. Vrnili se bomo do 22 ure. Cena vseh stroškov; 

prevoz, kosilo, vstopnine je 35, 00 EUR.  Od ponedeljka naprej začnemo vpisovati 

romarje. 

ZAHVALA g. ŽUPANU FRANCU 

ČEBULJU in občinskemu svetu. 

Tisti, ki obiskujete naše pokopališče ste verjetno že opazili 

temeljito in lepo obnovljene duhovniške grobove (slika 

levo) in ostale grobove iz druge svetovne vojne. To je 

izredno lepa poteza in dobro delo g. župana Franca 

Čebulja. Hvala vam in celotnemu občinskemu svetu. 

Hvala pa tudi za pomoč pri obnovi strehe na Trati. Ker je 

cerkev že delno podorana je prišlo tudi do ideje, da bi 

cerkev v tem času tudi prebelili. Seveda če bomo imeli dovolj sredstev. Blagoslov 

in zaključna dela načrtujemo že za »smn« na Trati; 13. oktobra. 

Vse ljudi dobrega srca vabim, da pomagate kolikor vam je mogoče, morda pa nam 

bo uspelo vso cerkev prebeliti skupaj z zvonikom, ki pa je še najbolj potreben tega 

dela.  

Vse 4 ključarje vabim v ponedeljek, 23. 9. ob 20h na sestanek in konkretno 

prestavitev finančnega stanja. 

 

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 

 

SLOMŠKOV MESEC –  
V mesecu oktobru še posebej obudimo molitev rožnega venca 

 

Dejstvo je, da so mnogi mali in veliki kristjani 

rožni venec molili in ga še vedno molijo. Resda 

je tudi ta vrsta molitve doživela svojo krizo, a 

jo je verjetno že prebrodila.  

V oktobru, mesecu rožnega venca, bi lahko 

verne družine poživile to vrsto molitve. Najprej 

preprosto tako, da bi jo molile, morda večkrat 

kot sicer ali vsaj enkrat na teden, če je doslej 

sploh ni. Za začetek zadostuje že vsaj kakšna 

desetka. Seveda ni tako pomembno, kolikokrat 

in kdaj bi ga molili, pa predvsem kako. 

Rožnemu vencu namreč pravijo »kratek evangelij«. In gotovo je njegova moč prav  v 

tem, da nas vrača k dogodkom iz Jezusovega življenja, ki so zapisani v evangeliju. 

Zato je pomembno, da si prikličemo pred oči evangelijski dogodek. Če ga skušamo s 

svojimi besedami/mislimi osvetliti pred vsako skrivnostjo, ki jo premišljujemo v 

posamezni desetki, bomo vse skupaj lažje podoživeli in osmislili.  

K zbrani molitvi bo zelo pripomoglo, če bomo vsako desetko izmolili za neki 

konkreten namen, ki jih v družinskem, osebnem in verskem življenju prav gotovo kar 

mrgoli …  Dejstvo je, da je že ena sama desetka lahko bogato molitveno, tako osebno 

kot družinsko, doživetje. Na vsak način se izogibajmo hitenju in drdranju … Če bi nas 

zavedlo v tovrstno ravnanje, raje prenehajmo. Urimo se v premišljevanju in 

poglabljanju v skrivnost – le tako bomo dosegli iskrenost, ponižnost in namen same 

molitve.                                                                                                       Vital Vider 

Grafika: Sabina Zorman 

 

23. 9.  2019                             leto XXXI                                      št. 18 

 

ISKRENE ČESTITKE PRIMOŽU SIRCU iz Adergasa, ki je prejel 

letošnjo najvišjo priznanje in nagrado na osrednji občinski slovesnosti        

20. 9. občine Cerklje na Gorenjskem. Hvala za vse in čestitke tudi v imenu 

naše župnije. Voščimo ti veliko blagoslova in uspešnih projektov.  

 

mailto:missio@rkc.si
http://www.zupnija-velesovo.si/

