
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 15. decembra 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELSKA IMPROVIZACIJA V  

 

 

SEJA ŽPS; Še zadnja seja v letošnjem letu. Lepo povabljeni v ponedeljek, 

2. decembra ob 20h. 

V SREDO, 4. DECEMBRA  je sveta maša ob 9h dopoldan. Pri tej maši 

bodo sodelovali vsi dekanijski duhovniki skupaj z dekanom g. Urbanom 

Kokaljem. Potem imamo dekanijsko konferenco. Povabljeni k sveti maši. 

NA SESTANKU STARŠEV PRVOOBHAJANCEV smo se dogovorili, 

da bo nedelja prvega svetega obhajila v letošnjem veroučnem letu              

17. maja. Starše in otroke lepo vabim, da še naprej lepo obiskujejo verouk 

in nedeljsko bogoslužje. Prav pri nedeljski sveti maši se otrok največ nauči 

potrpežljivosti, sodelovanja s skupnostjo, spoznava ostale farane in ne 

nazadnje, se druži s svojimi vrstniki.  

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 2. 12.  do 15. 12. 2019 

P. 2. 12. 

ob 18.00 

Bibijana (Vivijana), mučenka; Kromacij, škof 

+ Katarina Pipp 

+ Boštjan Novak 

T. 3. 12. 

ob 18.00 

Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol; Sofonija, prerok  

+ Ivan Deželak (obl.) 

+ Franc Rozman 

S. 4. 12. 

ob 9.00 

Janez Damaščan, duhovnik, cer. učitelj; Barbara, mučenka  

+ Alojzija Kalan 

Č. 

 

5. 12 

ob 18.00 

Saba (Sava), opat, puščavnik; Krispina (Pina), mučenka 

+++ Thovnikovi 

+ Jože Stele  

P. 6. 12. 

ob 18.00 

Nikolaj (Mikavž), škof; Apolinazij Tržaški -  prvi petek 

+ Marija Zupan (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 7. 12. 

ob 18.00 

Ambrozij (Ambrož), škof, mučenec – prva sobota 

+++ starši Berce - Velesovo 

N. 8. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Brezmadežno spočetje Device Marije; Elfrida, devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Jenko 

- za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu 

P. 9. 12. 

ob 18.00 

Peter Fourier, red. ust.; Valerija, muč.; Leokadija, dev. muč. 

+ Vid Maček, 7. dan 

T. 10. 12. 

ob 18.00 

Loretska Mati Božja; Evlalija, dev., muč.;Gregor III. papež 

+ Jože Zupan  

- za dušno in telesno zdravje D. J. 

S. 11. 12. 

ob 7.00 

Damaz I., papež; Sabin, škof; Danijel Stilit, samotar 

- za dobre  medsosedske odnose A. S. 

Č. 12.  12. 

ob 18.00 

Devica Marija iz Guadalupe; Finain, opat  

+ Valentin Pestar in Miranda Mertelj 

+ Franc Grilc 

P. 13. 12. 

ob 18.00 

Lucija, devica, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja 

- za duhovne poklice (ŽPS) 

-  v zahvalo za 90 let dolgega življenja M. J. 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 14. 12. 

ob 18.00 

Janez od Križa, duh., cer. uč.; Spiridion (Dušan), škof 

+ Ana Kozelj (obl.) 

N. 15. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. adventna nedelja; Marija di Rossa redovnica  

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška in Anton Jerič 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
Brezmadežno spočetje Device Marije 

 
 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti 

našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš 

in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo 

velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu 

bo dal prestol njegovega očeta Davida, 

kraljeval bo Jakobovi hiši in njegovemu 

kraljestvu ne bo konca.« 

Marija je rekla: »Glej, dekla sem 

Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi In 

angel je šel od nje.(Lk 1,30–33.38) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupini št 4  iz 

Adergasa za lepo urejeno 

cerkev za prvo adventno 

nedeljo. 14. 12. prosim za 

čiščenje in krašenje cerkve 1. 

skupino iz Trate. 
 
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!''   

 



 

ADVENTNI KOLEDAR: Otroci so od Misijonskega središča Slovenije 

pri verouku prejeli revijo, v kateri je od današnje nedelje naprej družinska 

priprava na Božič. Starše prosim, da skupaj z otroki vsak dan preberete 

dnevni dogodek in sodelujete v Misijonski Adventni akciji. 

POVABILO K ADVENTNIM MAŠAM!  Tudi ostale farane lepo 

vabim, da skušate v adventnem času večkrat priti k sveti maši, tudi med 

tednom. V nekaterih krogih zlasti v gostinstvu iščejo različne kuharske 

»novosti« iz naše zgodovine. Znova odkrivajo čudovito kuhinjo naših 

dedov in babic. Ljudje in zlasti gostje so zelo zadovoljni s to hrano iz 

preteklosti. Ne pozabimo, da so ti dedi in babice bile tudi zelo globoko 

verni. V adventu so vsak dan hodili k svetim mašam. Imenovale so se 

zornice. Maše so bile takrat vedno samo zjutraj. V nekaterih župnijah so 

te maše znova vpeljali. Ljudje gredo najprej k maši ob 6h zjutraj  in potem 

v službo. Kaj menite? Pa naj bo za enkrat zjutraj samo ob sredah. Ali jo 

damo že ob 6h. Ali bo lahko prišel kdo več??? Pa še enkrat povabim zvečer 

ob 18h. Lepo je, pa toplo je in v miru prineseš Gospodu na oltar celodnevni 

izkupiček tistega dne. Lepe in manj pomembne dogodke. To je tudi ena 

izmed možnosti priprave na Božič. 

Vabljeni v nedeljo, 8. 12 ob 19.00 v našo 

župnijsko cerkev na adventni koncert 

Duhovniškega okteta OREMUS. 

Umetniški vodja je Damijana Božič – 

Močnik. Že pred letom so pri nas posneli 

svoj CD in sedaj se nam želijo zahvaliti 

za gostoljubje z gostovanjem v naši 

cerkvi. Oktet sestavljajo sami duhovniki 

– župniki. Kljub obilici dela, si vzamejo čas za petje v oktetu, se družijo 

in nadgrajujejo svoj glasbeni talent v hvalnico Bogu.  Nekatere že poznate, 

ker so že kdaj sodelovali pri našem bogoslužju v cerkvi. Zares lepo 

povabljeni v čim večjem številu v nedeljo na koncert ob 19h. 

NASLEDNJI KONCERT bo tik pred novim letom. Obiskal nas bo 

organist FJODOR STROGANOV, iz Rusije. Orgelski koncert 

vrhunskega organista g Stroganova bo v soboto, 28. 12. ob 19h v župnijski 

cerkvi. Lepo povabljeni  na prazničen koncert.  

 
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 

 

 

1. ADVENTNA NEDELJA 
 

 
 

Bog, naš Oče, slavimo te, molimo te in poveličujemo.  

Zahvaljujemo se ti za vse milosti, ki jih dan za dnem prejema 

naša družina. Polni zaupanja te prosimo, blagoslovi ta adventni 

venec (to adventno znamenje).  Daj, da nas bo povezal med 

seboj in s teboj, da se bomo tako dobro pripravili na prihod  

našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje 

vekomaj. Amen. 
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