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BOŽIČNE POČITNICE SO KONČANE. Jutri v ponedeljek, 13. 1. zopet 

nadaljujemo z veroukom. Vsem ministrantom in sodelavcem, zlasti g. 

Tomažu Vrečku se zahvaljujem za pomoč pri izvedbi Srečanja kolednikov v 

Ljubljanski nadškofiji, ki je potekalo v soboto, 11. 1. V imenu Misijonskega 

središča Slovenije in naših misijonarjev se lepo zahvaljujem za vse darove, 

ki smo jih zbrali pri »Trikraljevski akciji.  

ADVENTNA AKCIJA: Otroci za otroke je že končana, zato vse 

»šparovčke« prinesite prihodnjo nedeljo k jaslicam. Lahko pa tudi k verouku. 

Hvala vam za vse vaše darove! 

S. 25. 1. 

ob 18.00 

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska 

+ Francka Kozina (obl.) 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

N. 26. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. nedelja med letom -nedelja sv. pisma – Timotej, Tit 

-  za žive in pokojne farane 

+ Janez Murnik 

 

NAMENI SV. MAŠ od 13. 1.  do 26. 1. 2020 

P. 13. 1. 

ob 18.00 

Hilarij (Radovan), škof, cer. uč.; Veronika Milanska dev. 

+++ Mertelj - Velesovo 

T. 14. 1. 

ob 18.00 

Odon (Oton), prior v Jurkloštru; Sava, škof 

+ Silvo Štular 

+Vid Maček  

S. 15. 1. 

ob 7.00 

Absalom, koperski škof; pavel iz Teb, puščavnik 

+++ Vinter in Zottl 

Č. 

 

16. 1. 

ob 18.00 

Honorat, škof; Bernard in drugi maroški mučenci 

- Za duhovne poklice – ŽPS 

+ Boštjan Novak 

P. 17. 1. 

ob 18.00 

Anton (Zvonko), puščavnik, opat; Anton Koprski, redovnik 

+ starši Petrčevi, za zdravje in blagoslov vdružini 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 18. 1. 

ob 18.00 

Marjeta Ogrska, kneginja, domin.; molitve za edinost kristjanov 

+ Franc Rozman 

+ Majda Kotnik 

N. 19. 1. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska; b.sl. Friderik 

Irenej Baraga misijonar 

- za žive in pokojne farane 

+ Marjeta Pucelj (obl.) 

P. 20. 1. 

ob 18.00 

Sebastijan (Boštjan), mučenec; Fabijan, papež, mučenec 

+ V zahvalo za preživetje 

+ Marija Šerjak  

T. 21 1. 

ob 18.00 

Agnes (Neža, Janja) dev.,muč.; Majnard Švicarski, puščav. 

+ Martin Ahčin (obl.) 

S. 22. 1. 

ob 7.00 

Vincencij (Vinko), diakon, mučenec; Laura Vicuna, devica 

-Za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu 

Č. 23.  1. 

ob 18.00 

Henrik Suzo, dominikanec; zaroka Marije in Jožefa 

+++ starši in Janez Ribnikar 

+ Jože Kocelj  

P. 24. 1. 

ob 18.00 

Frančišek Saleški, škof, cerk. uč.; Felicijan, škof, mučenec  

+ Jelka Hacin 

+ Frančiška in Janez Plevel (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 

 

 
In Janez je pričeval: »Videl sem 

Duha, ki je prihajal kakor golob z 

neba in ostal na njem. In jaz ga 

nisem poznal; ali ta, ki me je poslal 

krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na 

kogar boš videl prihajati Duha in  

ostati na njem, ta je, kateri krščuje s 

Svetim Duhom.‹ In jaz sem videl in 

sem priča, da je ta Božji Sin.«  

(Jn 1,32–34) 

 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 3 iz Trate za 

pospravljeno, očiščeno in okrašeno   

cerkev. Za soboto, 18. 1. prosim 

za, čiščenje in krašenje cerkve 

skupino št. 1 iz Velesovega.  
 

    SMEH PRIPOROČAMO 
TELEFONSKE ŠTEVILKE – Fant 
reče prikupni punci: ''Bova izmenjala 
telefonski številki?'' – Ona: ''Ne. Jaz 
sem z mojo prav zadovoljna. 

SPREJEMNI IZPIT – Direktor 
podjetja pride domov. Žena: 
''Hans, zakaj pa si tako potrt?'' – 
''Ah, draga. Za šalo sem šel delat 
sprejemni izpit za naše nove 
vajence. Rečem ti, hvala Bogu, da 
sem že direktor.'' 
 

 

 



Misijonar g. Tone Kerin se vam zahvaljuje za darove, ki smo jih zbrali pri 

nedeljski nabirki. Sedaj je že odšel nazaj na Madagaskar nadaljevat svoje 

misijonsko poslanstvo 

MESEC JANUAR – POSVEČEN VERSKEMU TISKU. Vesel sem da 

vidim, ko vas obiščem po družinah, da pri vas berete. Še bolj sem vesel da 

berete tudi verski tisk. Na ta način si lažje ustvarimo zdrav pogled na novico.  

Pri nas večina verskega tiska naročamo po pošti. Tudi letos to naredite z 

veseljem. Nekaj malega je redno na voljo tudi na mizi pod korom.  

 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ STE DAROVALI ob smrti Pavle 

Puškarič iz Adergasa št. 20;  

za sv. maše: Karolina Bidar za 1, Zormanovi iz Adergasa za 1, sestrična 

Ivanka za 1, prijatelji Davida in Dominika za 1, sosedje za 8, ŽPS za 1, brat 

in sestri za 3, Mlačevi iz Trate za 1, Bavantovi za 1, Napotnikovi za 1, Marina 

in Tone Jagodic za 1, Pernuš iz Bele za 2, KUD pod lipo Adergas za 1.  

Za + Jožeta Stele sta darovali Marija in Ema Pečelin za 1 sv. mašo. 

Za + Miha Šter je darovalo KUD pod Lipo Adergas za 1 sv. mašo. 

Hvala vam za vaše darove pokojnim pa večni mir in pokoj. 
 

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 

 

 
V KRISTUSOVI LUČI ŽVIIMO KOT OTROCI LUČI 

 

Besede so vzete iz psalma, v katerega je starozavezni pesnik, najbrž od Boga 

navdihnjeni kralj David, položil vso svojo vero v Božje varstvo. Prva vrstica  

psalma se glasi: »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal?« Te besede 

se prav lepo slišijo, vendar – to moramo odkrito priznati – v življenju ne kažemo 

močnega zaupanja v Boga. Koliko strahov stiska naše srce?! Treba je silno 

globoke trdne, življenjske vere, da bomo iskreno rekli: »Gospod je moja luč in 

moja rešitev, koga bi se bal?« Svetniki so imeli tako vero, tako zaupanje, ker so 

skoraj otipljivo čutili Božjo bližino. »Kdo nas bo ločil od ljubezni, s katero nas 

ljubi Kristus?« piše apostol Pavel vernikom v Rim, ki se bojijo preganjanja. »Mar 

stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč … V vseh 

teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.« 

Bog, luč našega življenja, je toplota, je ljubezen, je bližina. Bog je tam, kjer se 

bojujemo, kjer trpimo, kjer omahujemo, kjer naša srca krvavijo. Bog je naš 

življenjski spremljevalec. Hodi z nami. Od nas je odvisno, ali ga držimo za roko 

ali to roko izpustimo. Biti moramo kakor otroci, ki v gneči hodijo s svojimi starši: 

če izpustijo roko očeta ali matere, so izgubljeni. Tako je tudi z nami. Če je Bog 

resnično luč našega življenja, mora biti naše življenje osvetljeno, prežarjeno s to 

lučjo. V našem življenju moramo izžarevati Kristusa. Če se na nas ne vidi, da 

verujemo vanj, da skušamo živeti po načelih evangelija, čemu naj bi se potem še 

imenovali kristjani, Kristusovi učenci? »Pri luči je dobro živeti in umreti,« pravi 

slovenski pregovor. Pri dobrih ljudeh, napolnjenih z lučjo Božje ljubezni. 
Po: S. Čuk 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2019 

KRSTOV je bilo 14 otrok (lani 12). Od drugod 6. (lani 5).  Domačih 

je  bilo  8. (lani 7). Dečkov 6 (lani 4) in 8 deklic (lani 8). Rojenih v 

zakonu je bilo 9 (lani 9), nezakonskih 5 (lani 3). 

Starši so si izbrali naslednja imena: Angela, Tian, Jakob, Kristina, 

Ana, Jakob, Tevž, Zala, Nika, Ljalja, Lovro, Lili, Lan, Urban. 

POROK  je bilo 19 (lani 15) parov,  6 parov domačih (lani 1 par) in 14 

od drugod (lani 13 od drugod). 

Vesel sem, da se vedno več parov odloča za zakrament zakona, ki je 

znak večne ljubezni. Za leto 2020 je prijavljenih že 7 parov.  

POGREBOV je bilo 10 (lani 8). 7 moških (lani 3) in 3 ženske (lani 5). 

Povprečna starost moških je bila 73,4 let (lani 79,3 let),povprečna 

starost žensk je bila 78,3 leta (lani 74.6 let). Previdenih je bilo 7 (lani 

je bilo 7),  neprevideni so bili 3 (lani 2) . 

VEROUK obiskuje 74 (lani 79) otrok skupaj z otroci iz Jezusovih 

uric. Razporejeni so od Jezusovih uric do 9 razreda po sledečem 

številu: 5 + 10 + 4 + 10 +12 + 4 + 11 + 9+9 

 

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

