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ZAHVALJUJEM SE najprej vsem, možem in ženi, ki ste tako lepo 

pospravili jaslice in božična drevesa, ki so se letos še posebej »otresala« zaradi 

topote v cerkvi in je bilo veliko dela, da ste vse tako pospravili, kakor je 

potrebno. Hvala vsem še posebej mežnarju Stanku Mačku za vso skrb in 

organizacijo. 

HVALA VAM ZA DAROVE NA PRAZNIK SVEČNICE, ko smo zbirali 

denar za »svečavo«, kar pomeni za plačilo elektrike. Ko sem ravno pri 

zahvalah, se vam iskreno zahvaljujem za sredstva, ki jih nekateri farani z 

veseljem še posebej prinesete v župnišče in darujete za ogrevanje, za cerkev 

in za bero. Naj vam dobri Bog stotero povrne. 

S. 22. 2. 

ob 18.00 

Sedež apostola Petra; Maksimilijan Ptujski, škof 

+ Franc Sirc (obl.) 

N. 23. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. nedelja med letom – Polikarp, škof in mučenec 

-  za žive in pokojne farane 

+++ Murnik in Kozjek 

 

NAMENI SV. MAŠ od 10. 2.  do 23. 2. 2020 

P. 10. 2. 

ob 18.00 

Sholstika, devica, red.; Alojzij Stepinac, škof, mučenec 

+Ivana   Plevel (obl.) 

T. 11. 2. 

ob 18.00 

Lurška mati božja, svet. dan bolnikov; Benedikt Anianski, 

+ Marija Zorman (obl.) – Thovnikova mama 

+ Marjeta Pucelj  

S. 12 2. 

ob 7.00 

Humbelina, redvnica; Evlalija, učenka; Feliks, opat 

- V zahvalo B. M.  

Č. 

 

13. 2. 

ob 18.00 

Jordan Saški, rednovnik; Kristina Spoletska , vdova 

+ Jerko Sedič (obl.) 

+ Jože Kocelj 

P. 14. 2. 

ob 18.00 

Valentin (Zdravko),duhovnik, mučenec.;Elekadij, škof 

+ Miranda in Valentin Mertelj in Valentin Pestar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 15. 2. 

ob 18.00 

Klavdij, redovni, Georgija (Jurka), devica; Sigefrid, škof 

+ Ana Jerič (obl.) 

+ Martin Ahčin  

N. 16. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. ned. med letom – Julijana Koprska mučenka 

- za žive in pokojne farane 

+ Anton Ropret 

+ Marija Šerjak  

P. 17. 2. 
drugje 

Sedem ustanovitelje  reda servitov; Silvin, škof 

------------------------------ 

T. 18. 2. 
drugje 

Frančišek Regis Clet, duh., muč. Janez Peter Nell, muč.  

------------------------------ 

S. 19. 2. 

ob 18.00 

Konrad iz Piacenze, spokornik, Alvarez, red., Barbat, škof 

+ Pavla Puškarič 

+ Alojzija Kalan 

Č. 20.  2. 

ob 18.00 

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka 

+ Jana in Marjan Jenko 

+ Francka Zmrzlikar 

P. 21. 2. 

ob 18.00 

Peter Damiani, škof, cerk. uč.; Irena Rimska (Mira) devica 

+ Franc Maček (obl.) 

+ Franc Rozman 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

 
Tisti čas je Jezus rekel svojim 

učencem: »Ne mislite, da sem prišel 

razvezat postavo ali preroke; ne 

razvezat, temveč dopolnit sem jih 

prišel. Resnično, povem vam: Dokler 

ne preideta nebo in zemlja, ne bo 

prešla niti ena črka ali ena črtica 

postave, preden se vse ne zgodí. Kdor 

bo torej grešil eno od teh, pa čeprav 

najmanjših zapovedi, in bo tako ljudi 

učil, bo najmanjši v nebeškem 

kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval 

in učil, bo velik v nebeškem 

kraljestvu. (Mt 5,17–19) 

 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 2 iz Velesovega za 

pospravljeno, očiščeno in okrašeno   

cerkev. Za soboto, 15. 2. prosim za, 

čiščenje in krašenje cerkve 

skupino št. 3 iz Velesovega.  
                

STOLETNIK - Čemu pripisujte 

zasluge, da ste pri stotih še tako 

zdravi?« sprašuje časnikar 

stoletnika. »Mislim, da sem tako 

zdrav, ker sem se rodil, preden so 

iznašli bacile!« 

DRUGOŠOLEC - »Mama, ne bom 

več hodil v šolo pravi drugošolec 

Mirko. »Če učiteljica kakšne stvari 

ne ve, vedno vpraša mene. 
 

 

 



Kdor želi izvedeti za natančne podatke za celo leto se lahko oglasi v župnijski 

pisarni, kjer je vse in o vsem natančno preračunano in zapisano po imenih. 

Brez vaših darov zagotovo ne bi mogli narediti toliko kot naredimo.  

ZIMSKE POČITNICE : od 16. do 23. februarja. Takrat ni pouka in ni 

verouka. Tudi v počitnicah ste lepo povabljeni kdaj ko ste doma tudi med 

tednom k sveti maši. Ne pozabite na osebno jutranjo in večerno molitev ter 

prošnjo za varne in srečne počitnice, kjerkoli že boste.  

SREČANJE ANIMATORJEV ZA 

ORATORIJ 2020 

Letošnji oratorij bomo imeli od nedelje, 5. julija do 

petka 10. julija. ZATO VABIM VSE MLADE, KI 

ŽELITE SODELOVATI PRI LETOŠNJEM 

ORATORIJU  NA UVODNO SREČANJE, KI BO V 

NEDELJO, 9. FEBRUARJA OB 18. URI V ŽUPNIJSKIH PROSTORIH. 

Povabljeni tudi mladi, ki redno obiskujete 9. razred verouka.   

TEČAJ ZA ZAROČENCE 
Poroka in zakrament svetega zakona je za vsakega človeka in kristjana ena 

najpomembnejših dogodkov v življenju. Prav zaradi tega Cerkev že več kot 

30 let pripravlja posebne tečaje na ta življenjski korak. Na teh srečanjih 

mladim zaročencem predstavimo najprej samo vrednoto skupnega življenja v 

krščanski družini, svetuje ob načinu urejevanja rojstev ter izvedbi samega 

»ceremonijala«  ki je sedaj postal že prava »uspešnica«. Zaročencem 

predstavljam nekaj najbližjih dogodkov: 

KRANJ: 13.- 15. marec ter 5. – 7. junij, župnijska dvorana Tavčarjeva 

43, petek in sobota ob 19.00, nedelja ob 16.00; tel: 04 280 72 00 

BREZJE: februar: 9., 16., 23., od 15.00 – 17.00 – nedelje 

Maj: 10., 17., 24.,; junij: 14., 21., 28.,; oktober: 11., 18., 25. 

info: 04 537 07 00. – frančiškanski samostan.  

V Ljubljani je vsak mesec; info: priprava na krščanski zakon 

 

Ob smrti Angele Cuderman iz Šenčurja je daroval KUD Pod lipo Adergas za 

1 sv. mašo. In za + Franca Rozman Filip Nastran za 1 sv. mašo. Boglonaj 
 

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 

 

MOJE HREPENENJE 

 
 

 

 

Slavim te, moj Oče, za 

željo po resnici, ki si jo 

vsadil globoko vame. 

Ni je mogoče odpraviti 

s praznimi obljubami, 

preprostimi rešitvami 

in z votlimi besedami.  

 

Prosim te, moj Oče, da z menoj gledaš na resnico mojega 

življenja,  

na vse, kar je pristno, in vse, kar je napačno, 

na vse, kar je resnično, in vse, kar je lažno, 

na vse, kar je polno, in vse, kar je prazno. 
                                                                              Youcat – Molitvenik za mlade 

 

 

Grafika: Sabina Zorman 

 

23. 2. 2020                leto XXXII                  št. 3                  

 

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

