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MOLITEV V NAGLICI 
Ljubi Bog, danes je dan, kot so mnogi: en termin 

preganja drugega, vsak hoče nekaj od mene in nimam 

časa, da bi zadihal. Toda sedaj je čas: sedaj si na vrsti 

ti! Kako dobro, da me poznaš in me ljubiš, četudi sam 

tega vedno ne zmorem. Kako dobro, da me ne pozabiš, 

četudi te sam v zmešnjavi svojega življenja skoraj 

pozabim. Kako dobro, da vedno hodiš z menoj, četudi 

te spotoma kje pustim. Kako dobro, da mi kažeš pot, četudi se tako težko odločam. 

Kako dobro, da želiš biti moj cilj, četudi popolnoma izgubim orientacijo. Naglica 

se za trenutek ustavi pred vrati, svet za trenutek umolkne –  obrnem se k tebi in 

rečem: Hvala Bogu.                                         Dörte Schrömges 
                                                                 

 

 

S. 24. 10.  

ob 18.00 
Anton Marija Klaret, škof; Alojzija Guanella, duhovnik 

+ Metka Markelj 

+ Marija Šerjak 

N. 25. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Ivan Klemenčič 
P. 12. 10. 

ob 18.00 

Maksimilijan Celjski, mučenec 

+++ Boštjanovi in Ana Bidar (obl.) 

+ Martin Ahčin 

T. 13. 10. 

ob 18.00 

Koloman, mučenec; Venancij, opat 

+ Marija Maček (obl.) – Viršekova 

+ Francka Zmrzlikar 

S. 14. 10. 

ob 7.00 

Kalist I., papež, mučenec; Gavdencij – Veseljko, škof 

+ Jože Stele 

Č. 

 

15. 10. 

ob 18.00 

 Terezija Velika (Avilska), devica, cer. učiteljica; Tekla opat. 

+ Franc Čebulj (obl.) 

+ Franc Rozman 

MOLITEV  ROŽNEGA VENCA 

P. 16. 10.  

ob 18.00 

Hedvika, kneginja, redovnica; Gal, opat, puščavnik 

+ Matevž Dornik (obl.) 

S. 17. 10. 

ob 18.00 

Ignacij Antiohijski - Nace, škof, mučenec; Zosim; Florencij 

+ Pavla in Peter Kavran (obl.) 

+ Angela Cuderman 

N. 18. 10 

ob 8.00 

ob 10.00 

29. nedelja med l. – misijonska nedelja; Luka, evangelist  

- za žive in pokojne farane 

+ Andrej Novak (obl.) 

P. 19. 10 

ob 18.00 

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebuf, duhovnik 

+ Anica Vreček, 7. dan 

T. 20. 10 

ob 18.00 

Rozalina, redovnica; Vendelin, opat; Irena mučenka; Celina 

+ Franc Grilc (obl.) 

+ Stane Jenko, 7. dan 

S. 21. 10. 

ob 7.00 

Uršula, devica, mučenka; Hilarion, opat; Celina 

+ Jožef Zakrajšek 

Č. 22. 10. 

18.00 

 Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, S.P. žena 

- v  zahvalo in priprošnjo (M.Z.) 

+ Jakob Burgar 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA 

P. 23. 10. 

ob 18.00 

Janez Kapistran, duhovnik; Severin, škof 

+++ starši Žagar in Ana Jerič 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 12. 10. do 25. 10. 2020 

29. nedelja med letom 

 
Jezus pa je spoznal njihovo 

hudobijo in rekel: »Kaj me 

preizkušate, hinavci? Pokažite mi 

davčni novec!« Dali so mu denarij. 

Nato jim je rekel: »Čigava sta ta 

podoba in napis?« Dejali so mu: 

»Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: 

»Dajte torej cesarju, kar je 

cesarjevega, in Bogu, kar je 

Božjega.«       (Mt 22,18–21) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 3  

iz Trate in skupini št. 1 iz Velesovega  

za lepo urejeno in okrašeno cerkev. 

Za naslednja 2 tedna prosim v 

soboto, 17. 10. krasijo in čistijo 

skupina št. 2., soboto, 24. 10 pa št. 

3. Velesovo.  Hvala vam za vaš 

prispevek da je cerkev urejena. 
 

STOLETNIK: »Čemu prepisujete 

zasluge, da ste pri stotih letih tako 

zdravi«? sprašuje časnikar stoletnika. 

»Mislim, da sem tako zdrav zato, ker 

sem se rodil preden so iznašali bacile 

in viruse!? 



MISIJONSKA NEDELJA Letošnje obhajanje misijonske nedelje 

bo potekalo 18. oktobra 2020. Ob tej priložnosti bo tudi nabirka za 

misijone, ki se izvaja po vsem svetu. Zbrani darovi bodo poslani na 

sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer jih bodo namenili za potrebe v 

misijonskih deželah. Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo 

je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko 

večino Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno 

njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu 

Janežu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju. Osrednje 

praznovanje misijonske nedelje, ki bo letos potekala v ljubljanski nadškofiji, 

bo v župniji Sv. Helena - Dolsko. Program se začne ob 14.30 z molitveno uro, 

ob 15.00 pa sledi slovesno bogoslužje, ki ga bo vodil upokojeni koprski škof 

msgr. Metod Pirih ob somaševanju z ljubljanskim pomožnim škofom msgr. dr. 

Antonom Jamnikom in drugimi duhovniki. Sv. maši sledijo predstavitev nove 

knjige o misijonarju dr. Janezu Janežu, ogled njegove spominske sobe ter 

predavanje msgr. dr. Antona Jamnika. Na voljo za ogled bo tudi »potujoča 

misijonska razstava«.  Iskreno vabljeni v Dolsko.                                                       
Misijonsko središče Slovenije 

 

MED NAMI JE ŠE VEDNO KORONA!? Za današnjo nedeljo 

imamo še dovoljenje od NIJZ, da lahko sveto bogoslužje uredimo v glavnem po 

do sedaj že znanem pravilniku; maska, razkuževanje rok, razdalja 1,5m, razen 

domači ali sorodniki, ki lahko sedite skupaj v klopi, obhajilo na roko. Sedaj 

upam, da že vsi vemo, da bolezen »KOVID 19« ni samo TV ali politična 

iznajdba ampak, da je tukaj med nami. Če se ne bomo držali vseh pravil in 

navodil, ki nam jih predlaga NIJZ se nam pišejo zelo slabi časi!  Zdravila za to 

bolezen za enkrat še nikjer še niso odkrili in kakor kaže še vsaj nekaj časa, morda 

eno leto, na to ne moremo upati. Dokler cerkve niso zaprte se držimo potrebnih 

navodil brez izjeme. Kdor tega ne zmore je bolje, da ostane doma in naj spremlja 

sveto mašo na TV Exodus.   

Verouk in vse ostale skupine delujejo dokler bo delovala šola oziroma, dokler 

smo zdravi, po urniku. Kdor kaže katerekoli znake sumljivih bolezni; kihanje, 

kašljanje in ima preveliko telesno temperaturo mora nujno ostati doma. Naj se 

posvetuje s svojim osebnim zdravnikom.  
Vsem predlagam, da se izogibate velikim trgovskim centrom in neznanim ljudem! 
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem   Izdal in Odgovarja: Slavko 

Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: lavko.kalan@rkc.si;  

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

 

 

   VSI SMO MISIJONARJI 
 

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je 

žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo 

evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. 

svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še 

ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je 

voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec 

njegovega evangelija. Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil 

mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v 

Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti 

Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem 

narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer 

živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki 

jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o 

ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem 

imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in 

požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in 

tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, 

če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki 

je krščen, je misijonar in priča. Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo 

velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne 

vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur 

niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, 

sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje 

je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija!         Po: S. Čuk, Misli srca 

                                                             

Grafika: Sabina Zorman 
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