
 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 15. 2.  do 28. 2. 2021  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALLJUJEM se vsem za darove ob svečnici. Hvala za darove ob 

»ofru« in za darove, ki ste jih posebej prinesli v župnijsko pisarno in tistim, 

ki ste nakazali na župnijski TRR.  

VRAČAMO SE V CERKEV: Hvala Bogu, ukrepi na področju bolezni 

Kovida 19 se počasi sproščajo v splošnem življenju. Za obiske svetih maš 

nimamo še nobenih novih navodil. V župniji imamo tako 3 nedeljske svete 

maše in sicer v soboto zvečer ter v nedeljo ob 8h in ob 10h. Prenosa preko 

svetovnega spleta nimamo v naši župnije nič več. 

Ob obisku sv. maše se je treba držati vseh javnih navodil za varovanje 

zdravja. Opozoril bi predvsem na naslednje: 

- K sv. maši lahko prihajate samo zdravi ljudje. 

- Ob vstopu in izstopu je obvezno razkuževanje rok. 

- Sedimo v klopeh, ki so za to označene (vsaka druga); sorodniki sedite 

skupaj v isti klopi ali skupaj na stolih. 

- Ko je sv. maša z ljudstvom, se ne poje, lahko pa organist  igra na  orgle.  

 

P. 15. 2. 

ob 18.00 

Klavdij – redovnik; Georgija, devica 

+ Martin Ahčin 

+ Jože Stele 

T. 16. 2. 

ob 18.00 

Julijana Koprska, mučenka; Onezim, škof; - pust 

+ Jerko Sedič (obl.) 

+ Franc Rozman 

S. 17. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

++ PEPELNICA; Sedem ustanoviteljev reda servitov 

+ Jakob Burgar 

-v dober namen (M. N.) 

Č. 

 

18. 2. 

ob 18.00 

Frančišek Regis, duhovnik; Janez Peter Neel, duhovnik 

+ Ivanka Plevel (obl.) 

+ Franc Grilc 

P. 19. 2. 

ob 18.00 

Konrad iz Piacenze, spokornik; Alvarez, redovnik 

+ Jana in Marjan Jenko 

+ Jakob Burgar 

S. 20. 2. 

ob 18.00 

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka; Leon, škof 

+ Franc Sirc (obl.) 

N. 21. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

1. Postna nedelja; Irena Rimska (Mira), devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Anica Vreček  

P. 22. 2. 

ob 18.00 

Sedež apostola Petra; Marjeta Kortonska, spokornica 

+ Stanislava Sajevic 

- v čast Sv. Katarini za zdravo pamet 

T. 23. 2. 

ob 18.00    
Polikarp, škof, mučenec; Jožefina, redovnica 

+ Franc Maček (obl.) - Adergas 

S. 24. 2. 

ob 7.00 

Matija, apostol; Konstancij, redovnik 

+ Pavel Jerič 

Č. 25. 2. 

18.00 

Valburga, opatinja; Tarazij, patriarh 

+ Marina Jagodic 

P. 26. 2. 

ob 18.00 

Aleksander (Branko), škof; Porfirij, puščavnik 

+ Jože Nastran 

+ Pavla Puškarič 

S. 27. 2. 

ob 18.00 

Gabrijel ŽMB, redovnik; Bazilij in Polikarp, redovnika 

+ Mrkuševi 

N. 28. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. postna nedelja; Roman, opat; Hilarij, papež 

- Za žive in pokojne farane 

+ Jože Brezar (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 15. 2. do 28. 2. 2021 

1. postna nedelja  

 

Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je 

šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je 

Božji evangelij in govóril: »Čas se 

je dopólnil in Božje kraljestvo se je 

približalo. Spreobrnite se  

in vérujte evangeliju!« (Mr 1,14–15) 

 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala vsem, ki ste 

pomagali pospraviti jaslice in božično 

okrasje. Sedaj bomo imeli čiščenje in 

krašenje še vsake 14 dni.  

Zahvaljujem se skupini št. 5 iz 

Velesovega, ki je lepo okrasila in 

očistila cerkev; sedaj pa je na vrsti  

20.  2. skupina št. 6 iz Velesovega. 
 

Korona virusu je uspelo, kar ni 

nobeni ženski. Prekinil je vse športe 

zaprl bare in zadržal vse moške 

doma. 



VEROUK: Ko bodo šole odprla vrata za vse šolarje, bomo čez en teden, torej 

1. marca bomo nadaljevali tudi z veroukom. Do takrat pa nadaljujemo preko 

ZOOMA in elektronske pošte. Hvala staršem, ki pomagate zlasti mlajšim pri 

obdelovanju veroučnih katehez in nalog.  

Vabim vas tudi k svetim mašam, zlasti birmanci in prvoobhajanci. Povabljeni 

tudi med tednom. 

POČITNICE za našo regijo pa so od 20. 2. do 27. 2. Takrat tudi ni pouka in 

verouka! Upam pa, da se pri verouku vidimo po počitnicah tudi v župnišču.  

ČE BODO RAZMERE V REDU BOMO IMELI SLOVESNOST SVETE 

BIRME 16. MAJA OB 11h. 

PRVO SVETO OBHAJILO PA BO 23. MAJA OB 10h. 

 

PEPELENJE NA PEPELNICO V ČASU 

PANDEMIJE 

Na pepelnično sredo, ko je tudi strogi post bosta 

dve sveti maši s pepeljenjem. Prejeli smo posebna 

navodila. Pepeljenje bomo opravili vsakokrat po 

sveti maši, tako, da kdor želi, da se ne predolgo ne 

zadržuje v cerkvi. Lahko pristopi šele po sveti 

maši. Najprej bo blagoslov pepela in molitev nad vsemi. Potem pristopi 

duhovnik in vernik z masko in brez besed duhovnik posuje vernika s pepelom. 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA bomo v cerkvi 

imeli vsako nedeljo, 15 minut pred sveto mašo. 

Enkrat ob 8h in drugič ob 10h itd.; ter vsak petek v 

postu z začetkom ob začetku svete maše. Prav lepo 

vas povabim tudi k drugim postnim nalogam in 

spodbudam, ki jih že vrsto let pripravlja na primer 

Karitas. To je : 40 dni brez alkohola, potem 40 dni 

brez sladkarij, 40 dni več družinske molitve in 

tedenske svete maše, 40 dni več pozornosti in 

ljubezni v družini. Pa še vsak za sebe se lahko odloči za kakšno dobro delo v 

postnem času.  
  

  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 

HVALA ZA VAŠE DAROVE ZA CERKEV, ki jih nakažete na TRR. 

 

 

 

POSTNI ČAS 

 

Prah si in v prah se povrneš. Nad to usodo 

človek nima moči. Postni čas je spokorni čas in 

obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem 

času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več 

premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in 

njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni 

zmagi življenja nad smrtjo. Pomenljiv vidik posta 

je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, 

sredstva za doseganje tega cilja pa so ob molitvi in 

prejemanju zakramenta sprave in evharistije tudi 

odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra 

dela. Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu 

najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek, 

zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v 

postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in 

pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 

bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.   
                                                                                                                      Po: radio.ognjisce.si 
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