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OZNANILA in obvestila od 7. 12.  do 20. 12. 2020  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

ČE KAR NADALJUJEM ob gornjem razmišljanju glede priprave na 

praznike, ki so pred nami. To je vendarle praznik rojstva naše Boga, Jezusa 

Kristusa. Če smo vedno v vseh različnih krizah sedanjega in preteklega časa 

ohranili ter še izboljševali svoje krščansko poslanstvo, kako da ga ne bi 

danes. Danes in sedaj, ko smo mnogo bolj svobodni in neodvisni od drugih 

vplivov. Samo zazreti se moramo v luč ki je zasvetila pred dvema 

tisočletjema, samo Jezus je Bog ni ni drugega razen njega, ki je pot resnica 

in življenje. 

VESEL SEM ODMEVOV, ki mi jih pošiljate nekateri naši otroci – 

veroučenci, ki ste resno vzeli moje povabilo in povabilo katehistinje Ane za 

delo na daljavo. Res, da sedaj samo dobite pisna navodila, razne linke in 

P. 7. 12. 

ob 18.00 

Ambrož, škof, cerkveni  učitelj; 

+ Stanislava Sajevic, 7. dan  

T. 8. 12. 

ob 18.00 

Brezmadežno spočetje Device Marije; Elfrida; Makarij 

+ Marija Jenko 

- za zdravje S. V. 

S. 9. 12. 

ob 7.00 

Valerija, mučenka; Peter Fourier, redovnik 

+ Franc Rozman 

Č. 

 
10. 12. 

ob 18.00 

Loretska Mati Božja; Gregor III., papež 

+ Jožef Zakrajšek 

+ Marija Šerjak 

P. 11. 12.  

ob 18.00 

Damaz I., papež; Sabin, škof; Danijel, samotar 

+ Marija Zupan (obl.) 

+ Francka Zmrzlikar 

S. 12. 12. 

ob 18.00 

Devica Marija iz Guadalupe 

+ starša Franc in Ana Kozelj 

N. 13. 12. 

 

ob 8.00 

3. adventna nedelja; Lucija, devica, mučenka 

- za žive in pokojne farane 

+ Stane Jenko – (PRENOS) 

P. 14. 12. 

ob 18.00 

Janez od Križa, duhovnik; Dušan, škof 

- Mariji v priprošnjo za zdravje S. B. 

T. 15. 12. 

ob 18.00 

Antonija, Krizina in druge drinske mučenke 

- Velesovski M. Božji v priprošnjo za zdravje »H« 

S. 16. 12. 

ob 7.00 

Adelajda (Adela), kraljica; Ado, škof; božična devetdnevnica 

+ Franc Grilc 

Č. 17. 12. 

18.00 

Janez de Matha, redovnik; Viviana, opatinja – devetdnevnica 

+ Pavla Puškarič 

+ Jože Stele 

P. 18. 12. 

ob 18.00 

Vunibald, opat; Gacijan, misijonar; - devetdnevnica  

+ Jakob Burgar 

+ Silvo Štular in Marko Vučan 

S. 19. 12.  

ob 18.00 
Urban V., papež; Anastazij, papež; devetdnevnica 

+ Janez in Marija Zupin 

+ Anica Vreček 

N. 20. 12. 

ob 8.00 

------- 

4.adventna ned.;Romano, duhovnik– devetdnevnica 

Za žive in pokojne farane 

+ Silva Jenko  -  (PRENOS) 

+ Anton in Frančiška Jerič  

 

NAMENI SV. MAŠ od 7. 12. do 20. 12. 2020 

3. adventna nedelja 

 

 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog;  

ime mu je bilo Janez. Prišel je 

zaradi pričevanja, da bi namreč 

pričeval o luči, da bi po njem  

vsi sprejeli vero. Ni bil on luč,  

ampak pričeval naj bi o luči. 

(Jn 1,6–8) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Ker še ni dovoljeno imeti svete maše 

z ljudstvom, imamo pa vsako nedeljo 

ob 8h prenos po Spletni strani in 

Ytube. Pa tudi jaslice bomo naredili. 

Pa tudi božično drevo bomo okrasili. 

Tako vas pa povabim, »stare in 

mlade« jasličarje,  da se dogovorite 

kako in na kakšen način ter kdaj bi 

lahko to uredili.  
 

NEUMEN – Sin: »Očka, zakaj se 
nekomu reče, da je neumen?« – 
Očka: »To je, če nekdo nekaj 
pripoveduje, drugi pa ne more 
razmeti. Razumeš?« – Sin: »Ne.« 

 



možnosti za dodatno raziskovanje, vendar vse to je vendarle premalo. 

Nekateri mi tudi pošljete, kakšne posnetke svojega dela. Vem, da ste v 

začetku adventnega časa skoraj vsi naredili svoj adventni venček, še bolj pa 

sem vesel, ko vem, da ob njem s prižgano lučko na venčku, tudi molite. 

Toda še vse je premalo. Najlepša molitev je Kristusova, Jezusova molitev, 

ki je daritev, ki je daritev ob vsaki nedelji, pa vsak dan med tednom. Upam, 

da se nam kmalu povrnejo takšni časi in da se v resnici vsi povrnemo nazaj 

v svojo župnijo in njeno prelepo župnijsko cerkev. V cerkev za katero ste vi 

in vaši predniki vložili  vso svojo pripadnost, kolikor je premorete. 

DRUGA ADVENTNA SVEČKA je danes zažarela. Vabi nas k pokori, k 

temeljnim spremembam v našem življenju. Advent je čas, ko lahko v 

zbranosti ob venčku več razmislimo o tem, na kak način se lahko te 

preobrazbe lotimo danes, tukaj, sedaj. Naj ne ostane le v mislih, temveč naj 

že v tem adventnem času preide v dejanja.  

KAKO BOMO OPRAVILI SVETO SPOVED? Z eno besedo; težko!. 

Odločiti se moraš sam osebno (nekateri to že delate) in potem se točno 

dogovorimo za čas spovedi. Letos ne gre drugače. 

BOLNIKE IN INVALIDE bom obiskal 18. decembra, če bomo dobili 

dovoljenje za tovrstno obiskovanje, seveda ob upoštevanju vseh navodil 

NIJZ. 

DEVETDNEVNICO VAS LEPO VABIM, da jo delate lepo sami doma. 

Na isti način kakor nekoč v cerkvi. Če pa nam bo kaj dovoljeno potem pa 

se vidimo v cerkvi. Naj še kar nekaj časa živimo od upanja, ki zadnje umrje! 

V ŽUPNIŠČU LAHKO DOBITE: 

Marijanski koledar, Družinsko pratiko, enolistni koledar, kadilo, 

oglje, razglednice, voščilnice in lepo ter priročno kadilnico ali kar 

recimo posodo za blagoslov iz žgane gline, ki smo jih ponovno naročil. 

To so enake kakor pred 7 leti, ko smo praznovali 850 letnico 

ustanovitve naše župnije. Imamo tudi lepe nove pol litrske plastične 

stekleničke za blagoslovljeno vodo.  V župnišču vse to dobite vsak dan 

v dopoldanskem času do od 8h do 10h ter popoldan od 17h do 18h ali 

pa tudi po večerni sveti maši.  
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. 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  

ŽUPNIJSKI TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 

 

 

POSLUŠAM TVOJE OBLJUBE  
 

Dobri Bog. 

Rad pojem adventne pesmi in poslušam 

besede preroških obljub. Toda včasih gredo 

pesmi in besede mimo mene in se me ne 

dotaknejo.  Daj, da bodo tvoje besede vstopile 

v moje srce in ga bodo odprle miru, ki si ga ti 

obljubil, ljubezni, ki jo ti prinašaš na svet 

odrešenju, ki ga ti podarjaš in modrosti, ki se 

od tebe razliva na nas. Obljube prerokov nam 

slikajo boljši svet. Včasih se mi zdi, da gre na 

svetu vse narobe. Močni izkoriščajo šibke in 

vedno več ljudi je v težavah. Daj, da ne bom 

obupal nad tem svetom. Podari mi vero, da ga ti držiš s svojo dobrotno roko in 

nas nisi pozabil. Hočem trdno zaupati vate, hočem verjeti, da svetu pripravljaš 

prihodnost v miru. Daj, da vidim tvoje delovanju na te našem svetu, da bom 

lahko še trdneje veroval. 

Adventi čas naj bo čas odrešenja za našo družino. Sveče prižgane na adventnem 

vencu, naj ožarijo tudi brezbrižna srca. Pošlji svojo tolažbo obupujočim.  Tvoj 

mir in tvoja pravičnost naj vzcvetela na naši zemlji po Kristusu, našem Gospodu 

Amen.                                                                   (Zgodbe za advent in božič – Božo Rustja ) 

Grafika: Sabina Zorman 

 
23. 11.  2020                leto XXXII                  št. 21              

 

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

