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NEKAJ OBVESTIL ZA NASLEDNJE 14 DNI: 

Vsa navodila, ki so bila objavljena  v prejšnjih oznanilih veljajo še danes 

in bodo kakor kaže še kar nekaj tednov. Vabim vas, da sprosti spremljate 

uradna navodila naših državnih institucij. Vse vas lepo prosim, da se čim 

bolj teh navodil tudi držite in spoštujete vsa priporočila glede učinkovitega 

boja zoper prenašanje bacila in virusa. 

VENDAR…. KLJUB TEMU JE PRED NAMI VELIKA NOČ! 

Nihče še ni doživel kaj takšnega. Še nikdar v najhujših vojnih časih ni bilo 

tako, da bi bilo prepovedano maševanje, blagoslavljanje, procesije 

podeljevanje zakramentov itd-… Sam osebno in mnogi izmed vas vem, da 

vsak dan molite, da takšno stanje ne bi trajalo v nedogled. Hvala vam za 

vaše molitve. Kot veste imam vsak dan svete maše ob 20h in sedaj smo 

pripravili tudi nekaj prenosov preko Facebooka.  

P. 6. 4. 
VEČERNA 

Irenej iz Srema, škof; Peter Veronski, dominikanec 

+ Marta in Vinko Blaznik 

T. 7. 4. 
VEČERNA 

Katarina Švedska, redovnica; Simon, deček, mučenec 

+ Elizabeta Zupan (obl.) 

S. 8. 4. 
VEČERNA 

Maksim in Timotej, mučenca; Julija, redovnica 

+ Jože Stele 

Č. 

 

9. 4. 

ob 20.00 

VELIKI ČETRTEK 

+ Franc Rozman – (prenos na F.b. in spletna stran župnije) 

P. 10. 4. 

ob 20.00 

VELIKI PETEK 

 Obredi velikega petka (prenos) 

S. 11. 4. 

ob 7.00 

ob 16.00 

ob 20.00 

VELIKA SOBOTA 

- Blagoslov velikonočnega ognja (prenos) 

- Blagoslov velikonočnih jedil (prenos) 

VIGILIJA : - +++ Mrkuševi – (prenos)  

N. 12. 4. 

ob 8.00 

VELIKA NOČ -  

- za žive in pokojne farane  - (prenos) 

+ Francka Jenko (obl.) 

P. 13. 4. 

ob 8.00  

Ponedeljek v velikonočni osmini; Ida, redovnica 

+ Angela Cuderman – (prenos) 

T. 14. 4. 
VEČERNA 

Torek v velikonočni osmini, Valerijan, Maksim, mučenci 

+ Marjan Česen (obl.) 

S. 15. 4. 
VEČERNA 

Sreda v velikonočni osmini; Helena (Jelica) kneginja 

+ M.B. v priprošnjo in zahvalo ter prošnja k sv. Ani 

(S.S.) 

Č. 16. 4. 
VEČERNA 

Četrtek v velikonočni osmini; Bernardka Lurška, devica 

+ Alojzija Kalan 

P. 17. 4. 
VEČERNA 

Petek v velikonočni osmini ; Robert, opat 

- Za duhovne poklice - ŽPS 

S. 18. 4. 
VEČERNA 

Sobota v velikonočni osmini; Evzebij; Sabina 

+++ Polajnarjevi 

N. 19. 4. 
VEČERNA 

2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Bož. usmiljenja 

-  za žive in pokojne farane 

+ Franc Grilc 

 

NAMENI SV. MAŠ od 6. 4.  do 19. 4. 2020 BESEDA ŽIVEGA BOGA 

2. velikonočna, bela nedelja 

 
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet 

notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri 

zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:  

»Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu:  

»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in 

ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž 

mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in 

moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me 

videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso 

videli, pa verujejo!«  (Jn 20,24–29) 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Ker v cerkvi ni javnega 

bogoslužja ni nobene potrebe, 

da posebej čistimo in krasimo.  

Toliko kolikor bo potrebno 

zlasti za čas prenosa svetih maš 

in obredov po računalniku, 

bom sam sproti uredil. Ko se 

bodo razmere uredile bomo 

cerkev temeljito pripravili za 

svete maše. Seveda upajmo, 

čim prej! 
         

»Zakaj ti je nalogo spet napisal 

očka?«, se jezi učiteljica. 

»Dedek ni znal, mami pa ni 

imela časa«, razloži učenec. 
         

»Kaj naj storim, če se padalo 

ne bo odprlo?« vpraša učenec 

v padalski šoli. »Nič ne skrbi. 

Še nihče ni ostal v zraku« ga 

pomiri inštruktor. 



Do tega programa preprosto pridete vsi, ki imate doma internetno 

povezavo s svetom. Tam, kjer odprete »župnijsko spletno stran« ko 

prebirate tudi te novice in oznanila je zgoraj posebno navodilo, kako 

pridete do tega programa ob določenem času in lahko gledate direkten 

prenos svete maše in obredov tudi iz naše župnijske cerkve. 

Kdaj bodo prenosi? 
- Cvetna nedelja: ob 10. uri dopoldan, blagoslov cvetja, butaric in 

zelenja ter prenos svete maše. 

- Veliki četrtek: ob 20. uri, prenos svete maše. 

- Veliki petek: ob 20. uri, prenos obredov velikega petka. 

- Velika sobota: ob 7. uri zjutraj, prenos blagoslova velikonočnega 

ognja, 

                         ob 16. uri, prenos blagoslova velikonočnih jedil, 

                         ob 20. uri, prenos svete maše - velikonočne vigilije. 

- Velika noč: ob 8.00 zjutraj, prenos svete maše. 

 

Vsi obredi in svete maše so brez udeležbe ljudstva. 

 

Navodila za ogled: 

Kliknete napovezavo: https://www.facebook.com/ZupnijaVelesovo/. 
Ko bomo začeli s prenosom, se bo video začel predvajati. Kliknete nanj in 

nastavite ustrezno jakost zvoka. 

  

Če nimate profila na Facebooku: 

- Kliknete povezavo: https://www.facebook.com/ZupnijaVelesovo/. 
- Ko se vam pojavi spodnje okno, kliknete: NE ZDAJ. 

- Ko bomo začeli s prenosom, se bo posnetek avtomatsko prikazal na 

strani. 

- Kliknete na posnetek, da povečate okno in nastavite zvok na ustrezno 

jakost. 

  

➢ Župnijske novice spremljajte na župnijski spletni 

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

➢  ŽUPNIK SLAVKO KALAN JE DOSEGLIV NA TEL: 041-755-404 

Za vaše darove in   dar za svete maše vas vabim, da me pokličete, si 

izberete datum za sveto mašo in svoj dar nakažete na spodnji naslov 

ŽUPNJSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI 56 0433 1000 3327 797   

Hvala vam za vse vaše darove. 
  

Župni ja Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem    
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 

 

 

»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!« 

Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je 

izraženo v besedah pesmi slednice za praznik 

Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus, upanje 

moje!« Velika noč je praznik veselja in upanja. 

Upanje je pričakovanje prihodnjih dobrin, tistih, ki so 

nam obljubljene. In Jezusovo vstajenje je obljuba, še 

več, poroštvo našega vstajenja. Ruski kristjani si zato 

za veliko noč voščijo: »Kristus je vstal, aleluja, vstali 

bomo tudi mi!« »Upanje je vogelni kamen človeškega 

življenja,« ve povedati slovenska ljudska modrost. In res je tako. Le poglejmo: 

kdor je zdrav in mu gre dobro, upa, da bo tako ostalo še naprej; kdor je bolan 

in mu gre vse narobe, upa, da bo ozdravel in da se bo sreča nasmehnila tudi 

njemu; mlad človek upa, da bo v življenju naredil in dosegel velike reči; človek 

v zreli življenjski dobi upa na mirno in spokojno starost v krogu svojih 

najdražjih … Eno samo upanje nas je! Izraz upanje, upati pa pomeni tudi 

življenjski pogum, hrabro tveganje. »Ta si pa veliko upa!« 

Velikonočni kristjan mora biti živo, poosebljeno upanje. Ali smo res? 

Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto da bi ljudem dejali pogum z besedo 

in ravnanjem, jih tlačimo, jih spravljamo v obup. Kristjan mora gledati na 

življenje skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso hudobijo sveta; ima 

moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan zato živi iz 

nepremagljivega upanja! 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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NEKAJ DODATKOV K VELIKEMU TEDNU 

ob času korana virusa, ki uradno traja že od 13. 

marca 2020: 
Prav posebej vas tokrat res ne morem vabiti k obredom velikega tridnevja, ker 

sem v cerkev sploh ne smete. Res ne smete in tudi  cerkev  bo zaprta v vsakem 

času, kadar piše, da bo sveta maša. Lahko pa prihajate sami po svoji presoji na 

»kratek klepe z Gospodom«  

Za vsak dan pri vas doma ste na vrsti vi dragi očetje, mame, mladinci, da 

vzamete zadevo kot se temu reče v »svoje roke«. Za to potrebujete samo vero 

in »žegnano vodo« No glede vere vam ne bi razlagal, kako je z njo, žegnano 

vodo pa lahko nalijete v cerkvi pod korom. S seboj moraš prinesti stekleničko.  

NA VELIKI ČETRTEK – Včasih smo ta dan umivali pri sv. maši  noge, imeli 

lepo in slovesno sveto mašo, krasno petje še posebej molitev ob Jezusu »v 

ječi«. Še prej smo duhovniki imeli dopoldan z nadškofom v stolnici krizmeno 

sveto mašo. Letos je prestavljena na ne vem kdaj kasneje!?  Vam pa svetujem, 

da se letos  preprosto vključite na Facebook (v nadaljevanju fb) in vse boste 

slišali in videli na tem računalniku naravnost iz naše cerkve. 

Seveda lahko pa mirne duše poiščete še druge možnosti širom po Sloveniji, 

za katere vem, da jih ne bo malo. 

VELIKI PETEK – to je dan spomina Jezusove smrti na križu. Predlagam 

vam da ob 15.00 zmolite doma Križev pot. Imate ga v vsakem molitveniku, 

če ga premorete. Lahko ga pa poiščete na računalniku ali pokličete mene in 

ga vam bom pripravil prav primernega za današnji čas. Zvečer ob 20h boste 

zopet lahko na  FB spremljali obrede velikega petka iz naše cerkve. 

VELIKA SOBOTA: Zjutraj ob 7h bom imel »direkten prenos« blagoslova 

velikonočnega ognja. Zaprto za javnost. Vi pa si doma ta čas z žegnano 

vodo blagoslovite vžigalice in zakurite ob molitvi vaš ogenj v vašem 

štedilniku!   Nekoč smo v župnijski cerkvi ves dopoldan molili pred Božjim 

grobom. Sedaj je zaradi korona virusa vsakršno druženje prepovedano. Tudi 

mi se moramo tega držati, zato predlagam, da sami morda ko boste imeli 

sobotno kosilo v ta namen posebej nekaj zmolite.  

OB 16h – blagoslov velikonočnih jedil. Pripravite vse kar je potrebno v vašo 

velikonočno košaro. Ob 16h postavite to vašo košaro na prag vaše hiše in 

nekaj minut kasneje vzemite svojo žegnano vodo in blagoslovite vaše jedila. 

Župnik bo ob prenosi na FB to naredil v cerkvi in pred njo. 

OB 20h – VIGILILJA  Prenos na FB preporoste pa obenem slovesne svete 

maše iz župnijske cerkve brez božjega ljudstva. 

VELIKA NOČ: Običajno je bila zjutraj ob 6h že Vstajenjska procesija. 

Slovesna sveta maša …. Žal letos tudi procesije ne b,o lahko rečem prvič 

zadnjih 850 letih  ali kar 1250 ni! Zakaj? Čemu? Ali je res ta mali virus 

spravil ves svet na kolena? Ja, res ga je ustavil, ne verjamem pa če nas je 

res spravil na kolena ????????????????????????????????????????????? 

VAM DRAGI FARANI V TEH NEVERJETNIH ČASIH ŽELIM, DA BI 

VAS KORONA VIRUS NIKDAR NE NAŠEL, NAJ VAS NAJDE 

GOSPOD JEZUS KRISTUS IN VSE PRIPELJE NA VEČNO 

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE . VESELA ALELUJA!!! 

 


