
 

 

OZNANILA in obvestila do 8. marca 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPELNIČNA SREDA – 26. 2. To je prvi dan strogega posta, ki traja  in 

40 dni postnega časa. Sveta maša je ob 18h. Na ta dan nas duhovnik s 

posebnim postnim dejanjem zaznamuje s pepeljenjem. S tem dnevom 

začenjamo intenzivni čas priprave na veliko noč. Na dan strogega posta ne 

jemo mesa in mesnih izdelkov in se lahko samo enkrat  do sitega najemo. 

Lahko pa jemo meso mrzlokrvnih živali. V postnem času se vzdržimo mesa 

tudi ob petkih. 

Prav primerno je, da si za postni čas izberemo tudi kakšno drugo odpoved 

ali dobro delo. Slovenska Karitas predlaga, da se 40 dni zdržimo pitja 

alkohola. Pod korom boste lahko prejeli tudi posebne zgibanke, na katerih 

S. 7. 3. 

ob 18.00 

Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel , škof – prva sobota 

+ Ana Petrič, Angela Ropret, Ana Sajovic in za 

zdravje 

N. 8. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. post. nedelja – Janez od Boga red. ust. ; Blaženka muč. 

-  za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

 

NAMENI SV. MAŠ od 24. 2.  do 8. 3. 2020 

P. 24. 2. 

ob 18.00 

Matija, apostol; Konstancij, red.; Modest Trierski, škof 

+ Jože Nastran (obl.) 

T. 25. 2. 

ob 18.00 

Valbruga, opatinja, Tarazij, carigrajski patriarh - pust 

+++ starši Zakrajšek, Hrovat in  Plevel 

+ Majda Kotnik 

S. 26. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

++Pepelnica; Aleksander (Branko), škof; Porfirij  puščavnik 

+ Jože Selan – Argentina 

- v čast Sv. Agati za varstvo in blagoslov J. K. 

+ Franc Grilc 

Č. 

 

27. 2. 

ob 18.00 

Gabrijel ŽMB, red.; Bazilij in Prokopij, redovnika 

+ Igor Korošec 

+ Jože Stele 

P. 28. 2. 

ob 18.00 

+ Hilarij (Radovan) papež, Osvald benediktinec, škof 

+ Slavko in Jože Jereb (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 29. 2. 

ob 18.00 

Prestopni dan – Antonija Firenška, vdova;  

+++ Urbančkovi 

+ Alojzija Kalan 

N. 1. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

1. postna nedelja – Albin (Zorko), škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Brezar (obl.) 

P. 2. 3. 

ob 18.00 

Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja; Karel Dobri, grof 

- v čast Sv. Duhu 

T. 3. 3. 
 

Kunigunda, kraljica; Martin in Asterij, mučenca 

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

S. 4. 3. 

 

Kazimir, poljski kraljevič; Lucij I. papež 

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

Č. 5.  3. 

ob 18.00 

Hadrijan (Jadran) mučenec; Olivija (Livija) mučenka;  

+ Milka Blaznik 

+ Vid Maček 

P. 6. 3. 

ob 18.00 

+Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica – prvi petek 

+ Miha Šter 

+ Boštjan Novak 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
1. postna nedelja 

 
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne 

preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet 

ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. 

Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in 

njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom 

dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj 

mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti 

pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in 

njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič 

pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu 

stregli. (Mt 4,7–11) 

 

 

 

ČIŠČENJE IN 

KRAŠENJE CERKVE: 

Lepo se zahvaljujem skupini 

št. 3 iz Velesovega za 

pospravljeno, očiščeno in 

okrašeno   cerkev. Za 

soboto, 29. 2. prosim za, 

čiščenje in krašenje cerkve 

skupino št. 4 iz Velesovega.  
          

VLAK – Na železniški 

postaji lokalne železnice 

potnik po dolgem čakanju 

vpraša postajnega  

načelnika: »Kdaj končno 

pride ta vlak?« – »Mislim, 

da prav kmalu,« odvrne ta, 

»strojevodjev pes je že 

prišel!« 

 



  

je posebno povabilo in molitev za postni čas. Postni čas je tudi priložnost za 

dobrodelnost. Karitas zbira prostovoljne darove za pomoč revnim v državah 

jugovzhodne Evrope. V ta namen lahko pod korom dobite tudi položnice za 

Karitas. 

Kaj je smisel posta? Za nas kristjane je post čas, v katerem skušamo še bolj 

utrditi temelje naše vere. V tem času izkažemo svojo hojo za Kristusom, to 

pomeni iti z njim na križ, da bi bili deležni vstajenja. »Da bi človek duhovno 

rasel, je potrebno, da se telesno omeji, si vzame čas za molitev. Človek se 

mora zbrati, se ograditi od zunanjosti in tako odrinemo na globoko, kot pravi 

Jezus. Za to je potrebno tudi obvladati svoje telo.« Post naj bi osvobodil in 

razširil krila ter poglobil naše življenje. »Ne gre brez določenih telesnih 

priprav, skozi katere človek bolj svobodno živi.« Bistvo posta je v tem, da se 

v molitvi odpremo Bogu, dobimo duhovno globino in večjo moč za ljubezen 

do bližnjega.   (po: J. Juhant) 

VSAK PETEK IN OB NEDELJAH BO KRIŽEV POT. Ob petkih ga bomo 

molili točno ob uri in potem  nadaljevali s sveto mašo. Ob nedeljah pa bo 

križev pot 15 minut pred mašo. Povabljeni torej, da se te postne molitve 

udeležite. Lepo je tudi, ko imamo vsak petek po sv. maši še molitev pred 

najsvetejšim in mnogi počakate in z nami molite. Molimo vedo za duhovnike 

in nove duhovne poklice. Molimo za naše družine in našo župnijo. Še naprej 

povabljeni, morda v postnem času v še večjem številu. 

SREČANJE ANIMATORJEV ZA ORATORIJ bo v petek, 13. marca ob 

19h. Vsi mladi lepo povabljeni. 

SEJA ŽPS bo 9. marca. Vsi člani lepo povabljeni! 

 

Od 2. do 4. marca sem na duhovnih vajah, zato ves verouk odpade. 

SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v četrtek, 5. marca ob 

19h. Duhovna priprava prvoobhajancev pa bo v petek, 6. in soboto, 7. marca, 

s tem, da bodo otroci za eno noč prespali v našem Domu duhovnih vaj.  

 

Ob smrti Angele Cuderman iz Šenčurja so darovali za svete maše: Ribnikar 

Anica za 1, Kozvovi za 1, ŽPS Velesovo za 2, Blejčevi za 4, cerkveni pevci 

za 2, in prijatelji iz Adergasa in Trate za 1. Hvala za vaše darove za svete maše 

pokojni pa naj Bog podari 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 

 

 

POSTIMO SE, DA PREČISTIMO SVOJO VERO 
 
»Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in 

umij obraz, (Mt 6,17)« nam govori današnja 

Božja beseda.  

V srcu nosim neke skrite sanje. Upam, da 

bom doživel, da se bodo uresničile. 

Je prvi dan pred velikonočnega postnega 

časa, pepelnična sreda. Kristjani se zbirajo v 

cerkvah. Toda ne dajejo jim običajnega 

ščepca pepela na glavo. Kristjani vzamejo 

parfume, lepotila, najboljša oblačila in se 

praznično oblečejo. 

In v vsem postnem času, namesto da se 

obnašajo tako kot tisti ljudje, ki ob petkih 

jedo ribe, dvakrat dražje od mesa, postanejo tisti moški in ženske, ki hodijo po 

cestah, prihajajo v službo in na druga  običajna mesta karseda na zunaj urejeni 

in čim lepši.  

In vsem, ki sprašujejo »Zakaj pa ste tako lepi?«, odgovarjajo: »Prečiščujemo 

svojo vero v Jezusa, da bo naše veselje popolno in da bo naše veselje lahko 

postalo veselje vseh ljudi, ki so žalostni, ker so se  prisiljeni postiti zaradi 

revščine, nepravičnosti, človeške brezbrižnosti in nespoštovanja njihovega  

dostojanstva Božjih otrok.« 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Grafika: Sabina Zorman 
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