
 

 

OZNANILA in obvestila do 14 . junija 2020 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJA OBVESTILA  
V ZVEZI S PANDEMIJO  lahko samo to povem, da duhovniki nismo prejeli 

nobenih drugih navodil, kakor tista, ki jih je podelila vlada republike Slovenije 

za vse prebivalce naše države. S tem je važno, da vsa navodila pridejo v veljavo 

šele jutri, to je 1. junija. Naši škofje nam bodo razposlali naslednja navodila v 

naslednjem tednu. Zagotovo bodo ostale še nekatere ovire, ali bolj natančno še 

nekateri preventivni ukrepi, še posebej na področju medsebojne bližine in 

neposredne komunikacije. To je na primer spovedovanje, sv. bolniško 

maziljenje, in še nekatere podrobnosti. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO za našo župnijo bo v nedeljo, 7. junija pri sveti 

maši ob 10h. 

 

 

P. 1. 6. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek; Justin 

-  po na namenu romarjev - VOGLJE 

+ Gabrijela Novak 

T. 2. 6. 

ob 19.00 

Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof;  

+ Tone Ropret (obl.) 

+++ starši in sestre Petrčevi 

S. 3. 6. 

ob 19.00 

Karel Lwanga in ugandski mučenci  

+ Plevel Leopold in Ivana  

Č. 

 

4. 6. 

ob 7.00 

Peter Veronski, redovnik, mučenec; Kvirin, škof;  

- za božjo pomoč in Marijino varstvo D. 

P. 5. 6. 

ob 19.00 

Bonifacij, škof; Igor, knez; Svetko – mučenec ; prvi petek 

+ Vida Ribnikar (obl.) 

S. 6. 6. 

ob 19.00 

Norbert, škof; Gilbert; Bertrand Oglejski, -  prva sobota 

+++ Nabernik – Velesovo 

+ Vid Maček 

N. 7. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Nedelja sv. Trojice; Robert, opat;  

- za žive in pokojne farane 

+++ starši Jenko in brata Antona 

P. 8. 6. 

ob 20.00 

Medard, škof; Viljem Angleški, škof;  

- za zdravje M:V:R: 

+ Boštjan Novak 

T. 9. 6. 

ob 20.00 

Primož in Felicijan, mučenca; Rihard, škof;  

- po namenu romarjev – PREDDVOR 

+ Franc Rozman 

S. 10. 6. 

ob 7.00 

Bogumil Poljski, škof; Edvard Poppe, duh. pisatelj 

+ Marjeta Pucelj 

Č. 11. 6. 

ob 8.00 

ob 20.00 

SV. REŠNJE TELO IN KRI; Barnaba, apostol 

- za duhovne poklice – ŽPS 

+++ Anzovi  

P. 12. 6. 

ob 20.00 

Eskil, mučenec; Adelajda, devica 

+ Jože Stele 

+ Alojzija Kalan 

S. 13. 6. 

ob 20.00 

Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj 

+ Robert Jeraj 

 

NAMENI SV. MAŠ od 1. 6.  do 14. 6. 2020 
N. 14. 6. 

ob 8.00 

ob 10.30 

11. nedelja med letom; Valerij in Rufin, mučenca 

- za žive in pokojne farane 

+ Kristina Čimžar (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Nedelja Sv. Trojice  

 
»Bog namreč svojega Sina ni 

poslal na svet, da bi svet sodil, 

ampak da bi se svet po njem rešil. 

Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; 

kdor pa ne veruje, je že sojen, ker 

ne veruje v ime edinorojenega  

Božjega Sina.« (Jn 3,17–19) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Na področju epidemiološkega 

omejevanja postajajo stvari vedno 

bolj normalne. Tako je tudi z 

krašenjem in čiščenjem cerkve. 

Zahvaljujem se skupinama št. 8 in 

9+10 iz Velesovega za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje vikend 

je na vrsti: 

- v soboto, 6. junija krasijo in 

čistijo starši prvoobhajancev 

- v soboto, 13. junija sk. št. 11  iz 

Velesovega.  

Hvala vsem, ki z veseljem in skrbjo 

pripravljate našo lepo cerkev za 

bogoslužje in druge potrebe našega 

vsakdanjega življenja in raznih 

slovesnosti. 

 



NAVODILA ZA STARŠE IN PRVOBHAJANCE:  

- Najprej vas z velikim veseljem še naprej vabim k svetim mašam vsak 

večer ob 19h, razen v četrtek bo zjutraj ob 7h. 

- V torek, 2. junija ob 17h vaje za prvo sv. obhajilo. 

- V petek, 5. junija 17. 30 priprava na spoved in spoved za otroke in 

starše prvoobhajancev. 

- V soboto, 6. junija ob 9h čiščenje in krašenje cerkve. 

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA bo v nedeljo, 14. 6. ob 8h 

po zapovedanem prazniku. Vabim vas, da tako, kakor običajno pripravite in 

uredite oltarje za vse 4 evangelije, ki jih preberemo na običajnih mestih. 

Letos bomo izjemoma imeli še drugo sv. mašo in sicer ob 10.30. Ta sveta 

maša bo brez petja. Vse farane pa v čim večjem številu vabim k procesiji.  

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 14. junija. Nekateri 

otroci so skupaj s starši lepo nadaljevali z izdelovanjem in napredovanjem po 

učbeniku in delovnem zvezku.  Zelo sem vesel, da se otroci počasi vračajo v 

cerkev k svetim mašam, kar bo zagotovo pripomoglo 

k boljši oceni, tako v spričevalu, kakor v vzgoji za 

življenje. Po nedelji prvega obhajila bodo vse večerne 

svete maše ob 20h. 

ORATORIJ 2020 – ZAUPAM, 

ZATO SI UPAM, bo kakor smo se  na 

zadnjem srečanju z animatorji dogovorili 

 (kar 30 jih je) od nedelje, 5. julija do petka 10. 

julija. Prijavnice bodo na voljo od ponedeljka, 1. 

junija naprej. Lahko jih boste dobili v župnišču, v 

cerkvi pod korom ali na spletni strani naše župnije. Rok za vpis vaših otrok k 

letošnjemu oratoriju bo do 21. 6.. Po tem roku več ne vpisujemo k oratoriju. 

Pri oratoriju lahko sodelujejo vsi otroci, ki so že dopolnili 5 let starosti. 
 

NA TRATI obnavljamo zvonik in stolpno uro, katero bomo na novo 

vzpostavili tudi na vzhodni, to je na strani, ki gleda proti Češnjevku. Tam je do 

sedaj še ni bilo. Hvala vam za vse vaše darove, ki ste jih prinesli v župnišče ali 

nakazali na TRR račun naše župnije. Hvala in se še priporočam. 

ŽUPNJSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI 56 0433 1000 3327 797    
 

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 

 

                  

OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE 
 

Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem berilu iz Apostolskih del, rojstni dan 

Cerkve. Apostoli poročajo, da se jim je vstali Kristus prikazoval štirideset dni, potem 

pa se je dvignil v nebo k svojemu Očetu v slavo. Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in 

se tam ob Mariji, Jezusovi materi, v molitvi pripravljali na prihod obljubljenega 

Tolažnika. Prejeli so ga v podobi ognjenih jezikov. Sad tega prihoda je bil, da so prej 

plašni apostoli postali pogumni oznanjevalci blagovesti o vstalem Jezusu. Tisti dan se 

je dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi. Jezik, ki so ga govorili apostoli, nekdanji ribiči in 

delavci, nepismeni ljudje, je bil jezik ljubezni, govorica Svetega Duha. Medsebojna 

ljubezen Kristusovih učencev je »oživljajoči Duh« Cerkve, ki jo gradimo vsi. Apostol 

Peter v svojem prvem pismu spodbuja vernike, naj se dajo kot »živi kamni« vzidati v 

duhovno stavbo, katere temeljni kamen je Jezus.  

Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je redno hodil k maši, drugače pa v župniji ni 

nič sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. Nekoč se mu je sanjalo, da je umrl. Ko je 

prestopil prag večnosti, je zagledal prelep tempelj, ki so ga občudovali vsi nebeščani. 

Naš kristjan je v stropu tega templja takoj odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je vprašal 

najbližjega angela. Angel mu je odgovoril: »Ta luknja je nastala po tvoji krivdi. Bog 

je določil tebe, da bi zadelal to luknjo, ti pa si imel vedno druge skrbi in nikoli nisi 

prišel do tega, da bi izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal Bog.« Mož se je prebudil in 

sanje so ga izučile: od tega dne ni več stal križem rok in ni kritiziral dela drugih, temveč  

je pridno sodeloval povsod, ker so ga potrebovali. Tudi vsakomur od nas je Bog dal 

posebno nalogo v življenju in pomoč Svetega Duha, modrega graditelja Cerkve. 

»Kakor je Oče mene, pošljem tudi jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« To Jezusovo 

naročilo ne velja samo apostolom, temveč tudi nam vsem. Po: S. Čuk, Misli srca 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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