
 

 

FESTIVAL RADOVLJICA: Torek, 
11. avgusta 2020, ob 20.00 
Cerkev Marijinega oznanjenja, 
Velesovo (Adergas) 

Spored: Antonius Gosswin, 
Alessandro Striggio, Annibale 
Padovano, Lambert de Sayve, 
Johannes de Cleve, Jacobus Vaet 

CINQUECENTO :  
Terry Wey kontratenor 
Achim Schulz tenor 
Tore Tom Denys tenor 
Tim Scott Whiteley bariton 
Ulfried Staber bas 

 

NAMENI SV. MAŠ od 27. 7.  do 9. 8. 2020 

P. 27. 7. 

ob 20.00 

drugje 

Gorazd, Kliment in drugi muč. Cirila in Metoda; Natalija 

+ Ana Jerič 

- za srečno zadnjo uro 

T. 28. 7. 

ob 20.00 

Viktor (Zmago) I., papež; Samson (Samo), opat, škof 

TRATA: + Frančiška Mavec (obl.) 

S. 29. 7. 

drugje 

Marta, Lazareva sestra; Beatrika (Blažka), mučenka 

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

Č. 

 

30. 7. 

ob 20.00 

Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj; Rufin mučenec 

+ Andrej Selan - Argentina 

P. 31. 7. 

drugje 

Ignacij Lojolski, duh., ust. jezuitov; Helena Švedska, muč. 

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

S. 1. 8. 

ob 20.00 

- Alfonz M. Ligvorij, škof, cerk. učit.; Makabejski bratje 

+++ Bejtkovi 

+ Jakob Burgar 

N. 2. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

18. nedelja med letom; Evzebij iz Vercellija, škof 

 -  za žive in pokojne farane 

+ Marijana Sitar (obl.) 

P. 3. 8. 

ob 7.00 

Martin, menih; Avguštin Kazotiš, škof; Konrad, redovnik 

+ Franc Rozman 

T. 4. 8. 

ob 20.00 

Janez M. Vianney, arški župnik; Cecilija in Amata , red. 

TRATA: +++ Mrkčovi 

+ Franc Grilc 

S. 5. 8. 

ob 7.00 

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj, mučenec. 

+ Francka Zmrzlikar  

Č. 6. 8. 

20.00 

Jezusova spremenitev na gori; Oktavijan, škof; Just, muč. 

+ Frančiška Maček (obl.) 

- v zahvalo za 60 let življenja M. R. 

P. 7. 8. 

ob 20.00 

Sikst II. Papež, muč. Kajtan Tienski duh, red. ust. – prvi petek 

+ Jože Stele 

+ Marija Šerjak 

S. 8. 8. 

ob 20.00 

Dominik, duh., ust. Dominikancev; Cirak, diakon in tov. muč. 

+ Janez Ribnikar (obl.) 

+ + Alojzija Kalan 

N. 9. 8. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

19. nedelja med letom; Terezija B. od Križa (Edit Stein) 

mučenka,  so zavetnica Evrope  

- za žive in pokojne farane 

+++ Juršekovi 

P. 10. 8. 

ob 20.00 

Lovrenc, diakon, muč.; Arigij, škof; Arhangel, redovnik 

+ Janez Murnik, 30. dan 

+ Pavla Puškarič 

T. 11. 8. 

ob 19.00 

Klara (Jasna), devica, red. ustanovi.; Suzana, mučenka 

+ Boštjan Novak (obl.) 

+ Jože Kocelj 

S 12. 8. 

ob 7.00 

Ivana Šantalska, vdova, redovnica; Lelija, devica 

+ Angela Cuderman 

Č 13. 8. 

20.00 

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca 

+ Feliks Pestar (obl.) 

P. 14. 8. 

ob 20.00 

Maksimilijan Kobe, duhovnik, mučenec; Evzebij, duhovnik 

- Velesovski Mariji v zahvalo in priprošnjo B. 

S 15. 8. 

ob 8.00 

ob 16.00 

ob 20.00 

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren 

+ Vinko Repnik (obl.) in +++ starši Repnik 

-Za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

+ Marija Ahčin (obl.) 

N 16. 8.  

ob 8.00 

ob 10.00 

20. nedelja med letom: Rok, romar, spokornik 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc in Marija Selan – Mlačevi - Trata 

https://www.ensemblecinquecento.com/
https://www.terrywey.com/
http://toretomdenys.com/


Prva sodobna izvedba maše flamskega mojstra Antoniusa Gosswina, ki se je 
ohranila v Ljubljani, in liturgična glasba njegovih sodobnikov na dvoru v 
Gradcu. 

OZNANILA in obvestila od 27. julija do 16 . avgusta 2020 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGI FARANI IN VSI, KI PREBIRATE NAŠA OZNANILA. 

Sestavljena so za 3 tedne in upam, da se v tem času ne bo kaj posebnega zgodilo 

zlasti na področju našega in svetovnega zdravstva, predvsem pa zares našega. 

Naši škofje so nam priporočili, da pobiramo priimek in ime ter tel. št. vseh, ki 

obiskujejo nedeljsko sv. mašo. To postorimo naslednjo nedeljo. V poseben 

nabiralnik naslednjo nedeljo oddaste te podatke potem jih moram za en mesec 

shraniti in nato jih bom uničil. Med tednom tega ni potrebno, ker nas ni veliko 

in se poznamo. 

Kjerkoli že preživljate svoje počitnice in dopustniške dni, vam voščim 

veliko prijetnega veselja v družbi z dobrimi in zdravimi  ljudmi. !!!!!!!!!! 

 

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 

 

 

 

MATI, VODI ME 
 

O Mati čudovita,  

daruj me svojemu ljubljenemu Sinu  

kot njegovo večno lastnino! 

Po tebi me je Jezus odrešil,  

po tebi naj me zdaj sprejme.  

O Mati usmiljenja,  

podeli mi milost, da dosežem od Boga resnično 

modrost!  

Sprejmi me, prosim, med število tistih,  

ki jih ti ljubiš, učiš in vodiš, hraniš in braniš  

kakor otroke, ki so popolnoma tvoji. 

O zvesta Devica,  

daj, da bom v vseh rečeh popoln učenec, 

posnemovalec in služabnik 

učlovečene Božje Modrosti,  

tvojega Sina Jezusa Kristusa.  

Daj me njemu tako popolnoma v last,  

da po tvoji priprošnji in po tvojem zgledu  

dosežem na zemlji polnost Kristusove starosti  

in v nebesih polnost njegove slave.  

Amen.  sv. Ludvik Montfortski 
  

Grafika: Sabina Zorman 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

18. nedelja med letom 

 
In vêlel je ljudem, naj sedejo po 

travi, vzel tistih pet hlebov in dve 

ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, 

razlomil hlebe in jih dal učencem,  

učenci pa množicam. Vsi so jedli 

in se nasitili ter pobrali koščke, ki 

so ostali, dvanajst polnih košar. 

Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet 

tisoč mož, brez žená in otrok. 
(Mt 14,19–21) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 4  

in 5 iz Praprotne Police, za lepo 

očiščeno in okrašeno cerkev. Hvala 

vam, ker tako lepo poskrbite za 

urejenost cerkve. 

- v soboto, 1. 8. krasijo in čistijo 

sk. št. 6, v soboto, 8. 8. skupina 

št. 7 in v petek 14. 8. skupina št. 

8 iz Praprotne Police. 
 

JADRNICE – Oče in sin se 
sprehajata po pomolu in opazujeta 
privezane jadrnice. Sin nenadoma 
vpraša: »Očka, zakaj imajo vse 
jadrnice ženska imena?« – Očka 
malo pomisli in odgovori: »Ker 
imajo zelo drago opremo in jih je 
zelo težko usmerjati.« 
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http://www.zupnija-velesovo.si/

