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MLADINSKO SREČANJE je vsako soboto ob 19 uri. Vsakokrat imamo 

točno določene razgovore na temo, ki si jo sami izberete v naprej. Lepo je 

razmišljati in urejevati nekatera nerešena vprašanja, ki se porajajo v 

mladih letih. Povabljen prav vsak na sobotno druženje. 

REDNA SEJA ŽPS  je zopet v ponedeljek, 7. oktobra ob 20 uri. Vsi člani 

lepo povabljeni na srečanje. 

IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER 2019. V cerkvi bomo ta 

mesec in še malo naslednjega molili posebno molitev za naše 

misijone in misijonarje. Papež Frančišek je letošnji mesec 

poimenoval za »Misijonski mesec« z naslovom KRŠČENI IN 

POSLANI« v TA NAMEN PRIPRAVLJA MISIJONSKO 

SREDIŠČE SLOVENIJE v soboto, 12. 10. ob 9.00 simpozij ali strokovni 

posvet s predavanji v zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. 

Predavatelji bodo: škof Metod Pirih, p.dr Marij Osredkar, dr. Janez 

Mujdrca, dr. Blaž Jezeršek, dr. Marko Frelih. Kdor le more, lepo povabljen 

v Šentvid na predavanje. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 7. 10.  do 20. 10. 2019 

P. 7. 10. 

ob 18.00 

Roženvenska Mati Božja; Justina, devica, mučenka 

- za uspešno šolsko leto »A« 

T. 8. 10. 

ob 18.00 

Benedikta, dev., muč.; Pelagija, dev.,  muč.; Tajda, spok. 

+  Francka Šavs 

S. 9. 10. 

ob 7.00 

Dioniz, škof in tov., muč.; Abraham svetop. očak  in Sara  sv.  žena 

+  Marica Činkelj 

Č. 

 

10. 10. 

ob 7.00 

Danilo (Danijel) škof; Pavlin Yorški, škof 

+  Francka in Pavel Mikec  

P. 11. 10. 

ob 18.00 

Janez XXIII., papež; Bruno Kolnski, škof; Filip diakon 

+ Jože Selan – Argentina (Mlačevi – Velesovo) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 12. 10. 

ob 15.00 

ob 18.00 

Maksimilijan Celjski, mučenec; Marija Terezija Fasce, red. 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Marija Maček (obl.) Adergas 

N. 13. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

28. ned. med letom; - Koloman, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

TRATA : + Gabrijel in Marija Selan 

                  + Starši in bratje Kalan 

P. 14. 10. 

ob 18.00 

Kalist I., papež, mučenec; Gavdencij (Veselko), škof 

+ Mariji v zahvalo in priprošnjo D. S. 

T. 15. 10. 

ob 18.00 

  Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica 

+ oče Franc Čebulj – Vodnikov  

S. 16. 10. 

ob 7.00 

Jadviga (Hedvika), kneg. red.;Marjeta Marija Alakok dev. 

- v zahvalo za srečno vožnjo »Š« 

Č. 17.  10. 

ob 18.00 

Ignacij Antiohijski, škof, muč.; Florencij, škof 

- v zahvalo M. R. 

P. 18. 10. 

ob 18.00 

Luka Evangelist, Peter Alkantarski, mistik, redovnik 

+ Feliks Pestar  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 19. 10. 

ob 18.00 

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, duh. in drugi muč.  

+ Alojz Čebašek 

N. 20. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

29. ned. med letom; MISIJONSKA NED.; Rozalina, red. 

- za žive in pokojne farane 

+Martin in Tončka Murnik (obl.)  

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

28. nedelja med letom 
 

 
 

Ko je eden izmed njih videl, da je bil 

ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom 

slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove 

noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil  

Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni 

bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? 

Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil 

in počástil Boga, razen tega tujca?« In rekel 

mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je 

rešila.««     (Lk 17,15–19) 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupinama št. 4 

in 5 iz Praprotne Police za lepo  

očiščeno in  okrašeno cerkev. 

Za naslednje dve soboti lepo 

vabim v soboto, 12. 10. 

skupino št. 6. iz Praprotne 

Police in v soboto, 19. 10. 

skupino št. 7 iz Praprotne 

Police. 
 

PARLAMENT – V parlamentu 

vpraša poslušalec svojega 

soseda: »Koliko časa zdaj že 

govori ta poslanec?« – »Dobre  

pol ure.« – »O čem pa  govori?« 

– »Tega pa še ni povedal.« 

 



OTROŠKI PEVSKI ZBOR!  Naša župnija ni velika, ima pa lepo versko in 

krščansko tradicijo. Ne dovolimo, da nam bogastvo talentov  zamori vseenost, 

plehkost in pretirano tekanje za neuresničenimi cilji življenja. Vabim starše, ki imate 

otroke od 1 do 6 razreda OŠ, da se o tem povabilu doma z otrokom pogovorite, 

pridete v pisarno, ali me vsaj pokličite o morebitnem sodelovanju in vključevanju 

vašega otroka v otroškem pevskem zboru naše župnije. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA PTUJSKO GORO z okolico; v soboto, 26. 

oktobra. Predviden avtobus je že poln. Če nam bo uspelo najeti večji avtobus, 

lahko sprejemam še možnosti na »čakalno listo«. 

OBNOVA CERKVE NA TRATI. Kot ste že opazili nadaljujemo z obnovitvenimi 

deli na edini podružnici naše župnije. Sedaj, ko imamo cerkev že podrano, se je 

izkazalo, da je dobro, da jo še prebelimo. Tudi za to delo je potrebno posebno 

navodilo in dovoljenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Po sestanku 

z g. županom Francem Čebuljem in ključarji ter njihovo podporo sem prepričan, da 

bomo s skupnimi močmi zmogli finančno poravnati vsa obnovitvena dela na Trati. 

Povabljeni ste možje h konkretni pomoči, na sami cerkvi ta teden. Žene pa prosim 

za malico, za delavce. Dogovorite se s ključarjem Milanom Vrečkom. V soboto pa 

prosim vse, tudi ostale farane, da skupaj lepo okrasimo in očistimo cerkev. Delamo 

od 9. ure naprej.  

SMN ALI ŽEGNAJE NA TRATI BO V NEDELJO, 13. OKTOBRA, OB 10.h. 

Slovesno bogoslužje bo vodil prošt g. JOŽE LAP.  V čim večjem številu 

povabljeni k sveti maši in darovanju za pomoč pri obnovi in beljenju naše cerkve na  

Trati. Gospodinje pa vabim, da pripravijo tudi kaj sladkega za druženje po sveti 

maši. Na žegnanje ali »smn«  povabite tudi svoje sorodnike!  

 
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 

 

 

ROŽENVENSKA NEDELJA 
Z molitvijo rožnega venca se 

pravzaprav pustimo voditi 

Mariji, ki je zgled vere, ko nam 

premišljevanje Kristusovih 

skrivnosti pomaga prevzeti 

evangelij in tako preoblikovati 

vse naše življenje. Po zgledu 

sv. Janeza Pavla II., ki nam je 

zapustil apostolsko pismo 

Rosarium Virginis Marie 

(Rožni venec Device Marije), vas še posebej v mesecu oktobru povabim 

k molitvi rožnega venca tako osebno kot v družini ali skupnosti, da tako 

vstopite v Marijino šolo, ki nas vodi h Kristusu, živemu središču naše 

vere. Po: Benedikt XVI. 

Svoj dragoceni čas za molitev lahko nameniš za našo župnijo, za svojo 

družino, kot veliko prošnjo ali zahvalo, odvisno iz katerega zornega kota 

gledaš, živiš in čutiš to družino. Samo njej pripadaš. Samo ti si del nje in ti jo 

sestavljaš, tako kakor samega sebe. Nikogar drugega ni, ki bi sestavljal tvojo 

župnijo in tvojo družino, kakor edino leti TI. Tvoja družina si Ti in tvoja 

župnija, prav tako si Ti! 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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"Kulturno umetniško društvo "Pod lipo" Adergas ta petek, 

18. 10. po večerni maši vabi na odprtje razstave ročnih del Karoline         

 Bidar in Jožice Mlakar. Razstava bo na ogled tudi v soboto in nedeljo 

od 9. do 12. ure. V tem času bo v dvorani možno po predprodajni ceni  

12 € tudi kupiti karte za koncert Adija Smolarja, ki bo v dvorani 

Adergas v soboto, 19. oktobra ob 19. 30. uri. Karte sicer lahko kupite v 

TIC Cerklje (Petrovčeva hiša). Več informacij: info@kudpodlipo.si. 

Lepo vabljeni!" 

 

 

 

http://www.zupnija-velesovo.si/
mailto:info@kudpodlipo.si

