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OSREDNJA OBVESTILA 
Po mojem osebnem mnenju je prvi val epidemije za nami. Celo državna oblast 

je to v četrtek, 14. maja v poznih večernih urah razglasila celotni slovenski 

srenji. Zopet se bo nekaj družbeno koristnih zadev sprostilo po ponedeljku 18. 

maja. To so šole od vrtca do 3. razrede. Potem gostinski lokali, mali hoteli…. 

Katere spremembe bodo veljale za življenje po župnijah in župnijskem 

pastoralnem udejstvovanju se še prav nič ne ve. Predvsem pa upam, da se nam 

ne bo kaj prehitro povrnilo. Sam vam predlagam, da se za enkrat držimo 

naslednjih preventivnih navodil: 

- Razkuževanje rok – povsod, zlasti, ko pridete iz trgovine…. 

- Nošenje maske kadar ste v neki gneči   (trgovina, zdravstveni dom, 

avtobus, kino, …. 

- Da se čim več gibljete v naravi…. 
 

P. 18. 5. 

ob 19.00 

Janez I. papež, mučenec – prošnji dan 

- Urna maša – ADERGAS 

+ Tamara Grilc, 7. dan 

T. 19. 5. 

ob 19.00 

Krispin, redovnik; Ivo bretonski – prošnji dan 

TRATA : - urna maša – TRATA 

+ Julijana Pungartnik (obl.) 

S. 20. 5. 

ob 19.00 

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij; - prošnji dan 

TRATA: - urna maša – PRAPROTNA POLICA 

+ Alojz Uran 

Č. 

 

21. 5. 

ob 8.00 

ob 19.00 

GOSPODOV VNEBOHOD; Timotej, diakon, mučenec 

TRATA: Urna maša – VELESOVO 

+ Jakob Burgar, 7. dan 

P. 22. 5. 

ob 19.00 

Marjeta (Rita), redovnica; Emil (Milan), Julija (Julka), mučenka 

+ Majda Kotnik 

S. 23. 5. 

ob 7.00 

Servul- Socerb Tržaški, mučenec 

+ Marija Šerjak 

N. 24. 5. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

7. velikonočna ned.; sredstev družbenega obveščanja; 

Marija Pomagaj – Marija pomočnica kristjanov 

- za žive in pokojne farane 

+++ Hribarjevi 

- Šmarnice na poti na Štefano goro 

P. 25. 5. 

ob 19.00 

Beda Častitljivi, duhovnik; Urban I., papež 

+ Jože Kocelj 

T. 26. 5. 

ob 19.00 

Filip Neri, duhovnik, Lambert, škof 

+ Tamara Grilc, 30. dan 

S. 27. 5. 

ob 7.00 

Alojzij Grozde, mučenec; Avguštin Canterburyjski; Julij, muč. 

+ Martin Ahčin 

Č. 28. 5. 

ob 19.00 

German Pariški, škof; Just, škof; Margareta, mučenka 

+ Jakob Burgar, 30. dan 

P. 29. 5. 

ob 19.00 

Maksim Emonski, škof; Uršula, devica 

+ Mlakar Miro in Mirko (obl.) 

S. 30. 5. 

ob 7.00 

Kancijan in drugi oglejski mučenci; Ivana Orleanska, dev. 

+ Francka Zmrzlikar 

 

NAMENI SV. MAŠ od 18. 5.  do 31. 5. 2020 N. 31. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

BINKOŠTI; Obiskanje Device Marije 

- Za žive in pokojne farane 

+ Vladimira Brula 

- Sklep šmarnic pri kapelici na poti na Št. Goro. 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

7. velikonočna nedelja 

 
Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je 

velika, delavcev pa malo. Prosíte torej 

Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo 

žetev.« Teh dvanajst je Jezus poslal in jim 

naročil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne 

vstopajte v nobeno samarijsko mesto! 

Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove 

hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: 

›Nebeško kraljestvo se je približalo.«  

Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte,  

gobave očiščujte, demone izganjajte.  

Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. 
(Mt 9,37–38; 10,5–8) 

 

ČIŠČENJE IN 

KRAŠENJE CERKVE:  

Sedaj, ko že lahko hodimo k 

sv. maši, tako med tednom, 

kakor ob nedeljah spet 

nadaljujemo čiščenje in 

krašenje cerkve. 

Zahvaljujem se skupinama 

št. 6 in 7 iz Velesovega za 

čiščenje in krašenje cerkve. 

Za naslednje vikend je na 

vrsti: 

- v soboto, 23. maja 

skupino št. 8 

- v soboto, 30. maja sk. št. 

9+10 obe iz Velesovega.  

 



 

 

KAKO BO S POROKAMI? 

Nekaj jih je že prestavljenih na jeseni ali naslednje leto. Osebno menim, da se je 

vsaj nekaj ukrepov proti pandemiji sprostilo, tako, da tisti, ki ste se nameravali 

poročiti še letos v juniju in juliju, da slovesnost, čim prej dorečemo. Tudi pri 

poročni slovesnosti ni dodatnih omejitev, razen tistih, ki veljajo tudi za ostale sv. 

maše kot npr.: razkuževanje rok in medsebojna razdala 1,5m pa seveda maska. 

 KAJ BO S PRVIM SVETIM OBHAJILOM, ki smo ga imeli predvidenega za 

nedeljo, 17. maja? Zagotovo je to, da v maju ne bo! Menim pa, da bo lahko enkrat 

v juniju oziroma, kakor se bomo dogovorili na sestanku za starše prvoobhajancev.  

Vse starše vabim na sestanek v četrtek, 21. maja, na praznik g. vnebohoda ob 

20h oziroma po sv. maši v župnišču.  

Prosim vas, da se sestanka zagotovo udeležite in se med seboj  pokličete. 

Tokrat se bomo pogovorili in odločili, kako in kdaj gremo k svetemu obhajilu. 

Takrat bom imel gotovo že in še kakšna nova navodila. Do takrat pa vas iskreno 

vabim, da redno prihajate k sv. maši. 

KAKO K SVETI MAŠI? 

Do danes nismo župniki prejeli nobenih novih navodil. Rad bi vas spomnil na 

naslednje : 

MINISTRANTJE IN MINISTRATKE; sedaj že lahko prihajate k svetim 

mašam. Mnogi gotovo že pogrešate posebno službo ob oltarju. Med tednom 

dežurni prihajajte na tisti dan, ki ste si ga izbrali. Če želite katere spremembe sploh 

ni problema, bomo uredili na dan, ko prvič prideš k sveti maši. Lahko pa se s starši 

dogovorimo že po telefonu. Res dragi ministrantje, fantje in deklice lepo 

povabljeni!.  

PEVSKI ZBOR – tako kakor je bilo;  prepevamo predvsem ljudsko petje ali pa 

solisti in sorodniki iz ene družine skupaj. 

KRSTI IN OSTALE SLOVESNOSTI; pokličite po telefonu in se bomo 

dogovorili z vsakim posebej v skladu z navodili države in škofije. 
 
Ob smrti, + Jakoba Burgar je darovala Marija Vidmar za eno, družina Kucler za 

eno sv. mašo. Ob smrti Gabrijele Novak (Cerklje) je Stanko Maček daroval za 

eno sv. mašo,  Gospod, daj našim rajnim večni pokoj, vsem darovalcem pa se 

iskreno zahvaljujem za darovane darove za svete maše. 

ŽUPNJSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI 56 0433 1000 3327 797    

Hvala vam za vse vaše darove. 
 

Župnija 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 

 

                  

ŽUPNIKOVO PISMO – MAJ 2020 
Spoštovani in dragi farani,  problemi okrog 

pandemije še niso končani. Z veseljem 

povabljeni vsi znova v cerkev po navodilih, ki 

nam jih trenutno predlaga naša zakonodaja. 

Pred nami je tudi PROŠNJI TEDEN. Svete 

maše bodo, kakor običajno po istem zaporedju. 

Seveda pa letos izjemoma ne moremo zbirati 

darov za park in urne maše. Navadno so to 

nalogo prevzeli naši ključarji za vsako vas 

posebej. Ker so še vedno težave z obiskovanjem 

po hišah, bomo letos naredili izjemo in vas 

vabim, da svoj dar izročite na naslednje možne 

načine: 

- Dar daste v ovojnico napišete vsoto in namen ter svoj naslov 

- Dar nakažete na TRR ki je napisan na zadnji strani 

- Dar prinesete v nedeljo k maši v ovojnici, z vsemi podatki in izročite 

v pušco ali prinesete v zakristijo. 

- Dar lahko daste v ovojnico z vsemi podatki in ga prinesete v 

nabiralnik pred župnišče ali kar v župnišče. 

Te darove za park in za urne maše navadno prerazporedim tja, kjer je 

najbolj potrebno. Kot ste verjetno opazili nadaljujemo tudi z obnovo 

zvonika in ure na cerkvi na Trati. Hvala vam za vašo pomoč.  
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