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MLADINSKO SREČANJE : V soboto, 26. oktobra gremo na župnijsko 

romanje zato večernega mladinskega srečanja ne bo. Tudi med prazniki 

Vseh svetih mladinskega srečanja ni. Ponovno mladinsko srečanje bo v 

soboto, 16. novembra. (9. novembra imamo srečanje obletnic porok). 

Dragi mladi z veseljem prihajajte na srečanje za mlade še naprej in 

ustvarimo skupaj lepo mladinsko skupino v naši  župniji. 

REDNA SEJA ŽPS  je zopet v ponedeljek, 4. novembra ob 20 uri. Vsi 

člani lepo povabljeni na srečanje. Poleg tega pa vabim člane ŽPS s 

katerimi smo že do sedaj pripravili vabila za srečanje zakonskih 

jubilantov, da se dobimo v ponedeljek, 21. oktobra ob 20h v župnišču. 

Lepo povabljeni. 

DAROVI NA ZAHVALNO NEDELJO so namenjeni za župnika. Hvala 

za vaše darove, naj vam Bog tisočkrat povrne. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 21. 10.  do 3. 11. 2019 

P. 21. 10. 

ob 18.00 

Uršula, devica, mučenka; Hilarion, opat;  

- za uspešno operacijo 

T. 22. 10. 

ob 18.00 

Janez Pavel II., papež; Melon, škof; Marija Saloma, sv. žena 

+ starši Rebernik - Kobilekarjevi 

S. 23. 10. 

ob 7.00 

Janez Kapistran, duhovnik; Severin, škof 

+ Jože Kocelj  

Č. 

 

24. 10. 

ob 7.00 

Anton Marija Claret, škof, red. ust.; Ignacij Carigrajski, pat. 

+ Francka Zmrzlikar  

P. 25. 10. 

ob 18.00 

Krizant in Darja (Darinka), muč.; Tadej (Dejan), škof 

+ Frančiška Zorman, Adergas 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 26. 10. 
DRUGJE 

Lucijan in Marcijan, mučenca; Demetrij Solunski, muč. 

PTUJSKA GORA – po namenu romarjev 

N. 27. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

30. ned. med letom; - žegnanjska nedelja; Sabina, Avilska 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Selan - Argentina 

P. 28. 10. 

ob 7.00 

Simon in Juda Tadej, apostola; Frančišek Serrano, mučenec 

+ Jelka Hacin (Viršekovi) 

T. 29. 10. 

ob 18.00 

  Mihela Rua, duhovnik, red.; Linda, devica 

+ Jože Podjed 

S. 30. 10. 

 

Marcel, mučenec; Angel iz Acria, redovnik 

- ni sv. maše 

Č. 31.  10. 

ob 8.00 

-Volbenk , škof; Alfonz Rodriguez, red., mistik; dan reformacije 

+ Franc Grilc, 7. dan 

P. 1. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

Vsi sveti, Vigor, škof; dan spomina na mrtve- prvi petek 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Stele 

TRATA  _ po namenu za očenaše in blagoslov grobov 

S. 2. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 18.00 

Spomin vseh vernih rajnih; Malahija, škof; 

- po namenu svetega očeta 

+ Mito Trefalt 

TRATA : - po namenu za očenaše za rajne 

N. 3. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

31. ned. med letom; zahvalna nedelja; Just mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Jakob  Sajovic (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

30. nedelja med letom 
 

 

 
 

Farizej se je postavil in pri sebi molil 

takóle: »Bog, zahvaljujem se ti, da 

nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, 

krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta 

cestninar. Postim se dvakrat na teden in 

desetino dajem od vsega, kar dobim. 

«Cestninar pa je stal daleč proč in še oči  

ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je 

tolkel po prsih in govóril: »Bog, bodi 

milostljiv meni grešniku!« Povem vam, 

ta je šel opravičen domov, oni pa ne; 

kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, 

in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 

18,11–14) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupinama št. 6 in 

7 iz Praprotne Police za lepo  

očiščeno in  okrašeno cerkev. 

Za naslednje dve soboti lepo 

vabim v petek, 25. 10. skupino 

št. 8. iz Praprotne Police in v 

soboto, 2. 11. skupino št. 1 iz 

Adergasa. Ta skupina prosim 

da pride po 9. maši. 
 

SANJE – Pacient reče psihiatru: 

''Vsako noč imam iste sanje.'' - 

Psihiater: ''Pripovedujte, kaj se 

dogaja.'' - Pacient: ''Vedno stojim 

pred vrati, kjer je obešen list. 

Potiskam in potiskam vrata, pa se 

ne odprejo.'' – Psihiater:  

''Zanimive sanje. In kaj piše na 

listu?''  Pacient: ''Vleci!''   

 



DAROVI NA MISIJONSKO NEDELJO so namenjeni misijonarjem po svetu. 

Vse darove zberemo in potem jih posebna komisija dodeli misijonarjem po svetu, 

ki jih skrbno razporedijo najbolj potrebnim. Hvala vam za vse vaše darove, ki jih 

namenite v dobrodelne namene. 

VSI SVETI IN MOLITVE ZA RAJNE  ALI 

»OČENAŠE« – Svete maše bodo kakor običajno ob teh 

prazničnih dnevih. Dar in molitveni namen lahko 

prinašate ves teden pred in po sveti maši v zakristiji ali 

pisarni. Hvala za skrb ob molitvi za rajne. Vsem našim 

pokojnim pa podari večni mir in pokoj. 

 

OBNOVA CERKVE NA TRATI. Najprej se vsem, ki ste že sodelovali s svojim 

delom in prispevkom pri obnovi strehe in sedaj še pri beljenju zunanjosti iskreno 

zahvaljujem. Hvala še posebej Pristavovim in Cirilu Grilcu. Hvala g. županu Francu 

Čebulju, ki skrbno spremlja in podpira obnovitvena dela na naši cerkvi na Trati. Tudi 

zvonik bomo obnovili, vendar bo potrebno resno proučiti vremenske razmere, če bomo 

hoteli obnovo kvalitetno narediti. Če je ne bomo prav kmalu, bomo pač morali počakati 

na pomladne lepe dneve. 

 

OB SMRTI MOJE MAME Alojzije se zahvaljujem vsem, ki ste v teh dnevih 

za njo molili, se udeležili pogreba ali izročili dar za sveto mašo in druge 

dobrodelne namene. Še posebej hvala za darovane svete maše in darove v dober 

namen: Jenko Peter za 2 sv. maši, Mirko in Nika za 2, Matija, Katarina, Stane 

Jenko ter Rajko in Stanka  ter Jaka Rozman za 3, Jože Jagodic za 1, Marija 

Jana, Meta , Janko z družinami za 2, Velesovski cerkveni pevci za 5, zakonska 

skupina za 3, ŽPS Velesovo za 2, ključarji Velesovo za 2, Ivo Zajec za 1, 

Marina in Tone Jagodic za 1, Peter in Jacinta Mlakar za 1, Janja in Tonček 

Kreže za 1, Pevski zbor Sv. Peter Radeče za 2, Bilbanovi za 2, Julka Kalan za 

2, Celar Zofija za 1, Polovčevi za 2, Ekarjevi za 1, Dragi Logar za 1, Hrovat, 

Komenda za 1, Kristina Dobrin za 2, Ažman Slavi za 1, družina Martinčič za 

1, Markčovi iz Suhe za 3, Petričevi iz Trate za 1, sestra Marija za 2, Lombarjevi 

za 3, Tomaž in Mojca Vreček za 2, Nada Ušlakar za 1, Klemen Cuderman za 

1, Mladinski pevski zbor Velesovo za 1, Minka Martinjak za 1, KUD Adergas 

za 1, Vido in Mojca Kalan za 1, Dolnovi za 1 in Dešmanovi za 1. Ostale darove 

oznanim v naslednjih 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 

 

 

ZAHVALNA NEDELJA 

 

Gospod Jezus, s tal te večkrat ne vidim. 

V višini oči mi toliko stvari zakriva 

obzorje. Vsakdanje obveznosti, sanje o 

prihodnosti, goščava občutij, želja po 

izstopanju, naprezanje, da bi imel 

vedno več ... 

Same lepe, pomembne, zapeljive 

stvari, ki pa mi niso dovolj. 

Moje oči iščejo dlje. 
 

Gospod Jezus, daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo, 

kakšen drugačen dan, kakšno novo molitev, človeka, ki je poln tebe, kakšno 

posebno nedeljo, reveža, ki me bo vznemiril, mladega človeka, potrebnega 

pomoči, duhovnika, ki me bo razumel, kakšno redovnico, kakšen neuspeh, ki 

me bo postavil na trdna tla, prijatelja, ki je slabo končal, 

kakšno veliko veselje ali prehudo žalost ... 
 

Gospod Jezus, sem majhne postave in vse moje stvari so majhne. 

Daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo, in pogum, da bom splezal 

nanj. Od tam te bom lahko videl. In ko se bom spustil na tla, bom poln veselja.                        
                             

                                                                                                    T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Grafika: Sabina Zorman 

 

20. 10.  2019                             leto XXXI                                      št. 20 

 

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

