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SVETA MAŠA OB OBLETNICAH POROK V LETOŠNJEM LETU! 

Srečanje bo en teden kasneje kot običajno, ker je bil takrat ravno praznik 

vseh vernih rajnih. Po  dogovoru z ŽPS smo sklenili, da bo takoj naslednjo 

soboto, 9. novembra ob 18h. Tisti, ki praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50 in potem vsako leto, ste že prejeli naše vabilo. Tisti, ki vabila še 

niste prejeli, in prav tako živite v naši župniji, pomeni, da vas nimamo v 

našem naslovniku, ker ste se poročili kje drugje. Prosim, da se javite sami 

in vam bomo poslali vabilo. Potem pa se čim prej prijavite na srečanje, da  
 

REDNA SEJA ŽPS  bo v ponedeljek, 4. novembra ob 20. uri. Vsi člani 

lepo povabljeni na srečanje. Pred nami je tudi dekanijsko srečanje ŽPS, ki 

bo v nedeljo, 10. novembra ob 15h v Šenčurju. N srečanju bosta predavala 

zakonca Nina in Matjaž Vidic iz Police pri Grosupljem pod naslovom 

Krščeni in poslani. Lepo povabljeni tudi ostali, ki vas takšna tema zanima, 

pa čeprav niste člani župnijskega pastoralnega sveta pripravimo večerjo. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 4. 11.  do 17. 11. 2019 

P. 4. 11. 

ob 18.00 

Karel (Drago) Boromejski, škof; Emerik Ogrski, kralj  

+ Ana Petrič in za zdravje I. P.  

T. 5. 11. 

ob 18.00 

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika;  

+ Angela (obl.) in Jože Ribnikar 

S. 6. 11. 

ob 7.00 

Lenart, opat; Monald Kperski, red., Demetrijan (Mitja), škof 

+ Martin Ahčin 

Č. 

 

7. 11 

ob 18.00 

Obl. Posvetitve koperske stolnice; vincenc Grossi, duhovnik 

+ starši Marija in Janez Delovec  

P. 8. 11. 

ob 18.00 

Gotffrid (Bogomir), škof; Elizabeta od sv. Trojice, redovnica 

+ Janez Zupin (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 9. 11. 

ob 18.00 

Posvetitev lateranske bazilike; Teodor (Božidar, Darko) muč. 

+ Ivan Martinjak (obl.) 

SREČANJE IN PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK 

N. 10. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

ob 15.00 

32. ned. med letom; Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc in Angela Ropret (obl.)  

SREČANJE ZA STAREJŠE FARANE 

- sveta maša za vse pokojne člane in viteze malteškega reda 

P. 11. 11. 

ob 18.00 

Martin (Davorin) iz Toursa, škof; Menas puščavnik 

+ Alojzija Kalan 

T. 12. 11. 

ob 18.00 

Jozafat Kunčevič, škof, muč.; Emilijan (Milan), duh. spokor.  

+ Milan Zavrl (obl.) 

S. 13. 10. 

ob 7.00 

Stanislav Kostka, redovnik; Brikcij, škof;  

+ Feliks Pestar 

Č. 14.  11. 

ob 7.00 

Lovrenc Irski, škof; Jožef Pignatelli, redovnik;  

+ Frančiška in Pavel Mikec 

P. 15. 11. 

ob 18.00 

Albert Veliki, škof, cer. uč.; Leopold, knez 

+ Marija in Matevž Janhar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 16. 11. 

ob 18.00 

Marjeta Škotska, kraljica; Getrtruda (Jedrt, Jerica) red. dev. 

+ Rado Tušek (obl.) 

N. 17. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

33. ned. med letom; Elizabeta Ogrska, redovnica 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Jenko (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

32. nedelja med letom 
 

 
 

Čigava bo torej ta žena ob vstajenju,  

kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?«  

Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka  

se ženijo in možijo, tisti pa, ki so 

vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje 

od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne 

možile. Tudi umreti ne bodo več mogli;  

saj so enaki angelom in so Božji sinovi,  

ker so sinovi vstajenja. (Lk 20,33–36) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 8 iz Praprotne 

Police ter skupini št. 1 iz Adergasa 

in prijateljem za lepo urejeno in  

pripravljeno cerkev za zahvalno 

nedeljo. Za naslednji dve soboti 

lepo vabim v soboto, 9. 11. 

skupino št. 2., sobota 16. 11. pa 

sk. št. 3, obe iz Adergasa. 
 
ZOBNA PASTA – Mama se 

odpravlja v trgovino. Malemu 

Mihcu reče: »Poglej, če je še kaj 

zobne paste v tubi.« – Čez nekaj 

časa Mihec: »Paste je ravno dovolj 

od kopalnice do omare v dnevni 

sobi.« 

 



 

SREČANJE ZA STAREJŠE 10. 11. ob 10h: ŽPS vas 

lepo vabi na srečanje starejših, invalidov in bolnih. 

Jasno je, da kdor je tako bolan, da ne more k sveti mašo, 

bomo za njega molili pri sveti maši. Kdor pa lahko pride, 

naj le pride. Kdor nima prevoza, naj  sporoči in člani ŽPS 

bodo z veseljem naredili vse, da boste lahko prišli k sveti 

maši. Vedno se vprašujete »kdaj vendarle » spadam med 

»ta stare«. Kdor je že dopolnil 75 let je zagotovo zelo dobrodošel, če le še zmore. 

Pridite torej! Z veseljem vas pričakujemo po zahvalni nedelji. Po sveti maši bo v 

župnišču za vse udeležence tudi kosilo, ki ga pripravlja ŽPS. 
 

OB SMRTI MOJE MAME Alojzije Kalan ste darovali še za svete maše in 

v dober namen: (nadaljevanje iz zadnjih Oznanil:  Pungartnik za 1. sv. mašo, 

Selan Stane za 1, Zakrajškovi – Velesovo za 1, Vodnikovi za 2. Domači so 

zbrali za Gregorijanske svete maše.  Za dober namen pa so darovali skupaj 

730 EUR in sicer družina Kuhar in Maček, Tinca in Ivan Muri, Sajovic Ciril, 

Malteški red Slovenije in sodelavci Dareta. Bog naj vam povrne za vse vaše 

darove v dobrodelne namene. V dogovoru z g. župnikom iz Predoselj sva si 

tudi te darove razdelila in sicer polovico za cerkev na Suhi in polovico za 

cerkev na Trati. Hvala za vse vaše darove. 

 

OB SMRTI FRANCA GRILCA STE DAROVALI ZA SVETE MAŠE: 

Žlebirjevi za 1, Brat Jože za 3, Deželakovi za 2, Škandrovi za 2, Andrejčevi za 

2, Zajčevi za 2, Marica in Stane Jenko za 1, Angelca Rogelj za 1, Jože in 

Marinka Grilc za 1, Grilčevi, Trata 20 za 1, družina Sušnik za 1, Nataša in 

Suzana za 1, Mlakarjevi (Polica) 1, Prijatelji iz Adergasa za 1, Milena in Vesna 

Vojsk za 1, Kajetovi za 1, Apnišarjevi za 1, Jože Kosem za 2, Zaplotnikovi za 

2, PGD Velesovo za 1, Boštjanovi – Adergas 1, Boštjanovi Trata za 2, Barbara 

Goličnik za 1, Štumberger Janez za 1, Pristavovi za 3, Rezar Barbara za 1, 

Štefančevi za 1, Bolkovi za 2, nečakinja Natalija za 2, Nečak Tomaž za 1, 

Smolejevi za 1, Vodnikovi za 2. Z vso hvaležnostjo se vam zahvaljujem za vse 

dobre namene in darove za svete maše. Res sem vesel in ponosen na to, da 

vedno več ljudi spoznava, kaj je pomembno in kaj je pravzaprav večno tudi 

pred Bogom. To so vaši darovi, vaša dobra dejanja in nameni, ki ob enem 

pripomorejo marsikateremu duhovniku. Bog vas blagoslovi vse! 
  
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 

 

 

ŽIVETI NA JEZUSOV 

NAČIN 
Iz Jezusovega ravnanja se lahko veliko naučiš 

o odnosih z bližnjimi, predvsem pa spoznaš, da 

bodo tvoji odnosi svetlejši in toplejši, če boš 

vanje povabil še tretjega – Boga. Kako je torej 

deloval Jezus? Jezus si je najbolj od vsega prizadeval za živ odnos z nebeškim Očetom. 

Vedel je, da je brezpogojno ljubljen in sprejet v Očetovih očeh, da mu popolno 

ljubezen lahko daje le Bog, človeška ljubezen pa je omejena in polna padcev, potrebna 

(za)upanja in odpuščanja. Tudi Jezusovi prijatelji so delali napake, celo zelo hude. 

Jezus je vedel, da ga bo Juda izdal in Peter trikrat zatajil, a ju je v trenutkih, ko so bili 

skupaj, imel rad in jima zaupal enako kot ostalim. Svojim prijateljem je dan za dnem 

kazal, kakšna je resnična ljubezen. Ta je vrhunec dosegla z njegovo daritvijo na križu, 

ko so se uresničile besede: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za 

svoje prijatelje« (Jn 15,13). Jezusovi odnosi z bližnjimi so bili torej polni ljubezni, 

hkrati pa ne moremo mimo dejstva, da je Jezus v njih ostajal zvest svojemu Očetu in 

sebi – da je bil resnično svoboden. Kaj to pomeni? Nobenega dvoma ni, da je Jezus 

imel rad svojo zemeljsko družino, svojo mater in brate, a jo je, ko je prišel njegov čas, 

kljub temu zapustil. Prav tako je Jezus ljubil svoje prijatelje – apostole, a je hkrati 

ravnal neodvisno od njih. To so tudi oni le stežka razumeli in sprejeli, včasih se jim je 

morda zdel pravi čudak. A vendar je Jezus predano sledil svojemu poslanstvu, nalogi,  

ki jo je vanj od samega začetka položil njegov nebeški Oče, in pri tem ni iskal 

človeškega priznanja in odobravanja. Prisluhniti sebi in svojemu telesu, graditi odnose 

po Jezusovem zgledu, živeti v ljubezni, sprejemanju, odpuščanju, svobodno slediti 

Njegovemu klicu je zahtevna, a osrečujoča naloga za vse življenje. Sprejmeš izziv? 
Po: Rad te/se imam 

Grafika: Sabina Zorman 
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