
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OZNANILA in obvestila od 15. 3.  do 28. 3. 2021  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ZADNJEM ČASU SMO DOBILI NEKAJ NOVIH NAVODIL, ki 

nič posebej ne spremenijo naše dosedanje življenje, kar je v zvezi z 

veroukom ali bogoslužjem. Pravzaprav bogoslužje je že dovoljeno po 

pravilih, ki obstajajo že zadnja dva meseca.  Zato bomo imeli z vsemi 

veroučenci srečanje na praznik celodnevnega češčenja in sicer v četrtek, 

25. marca popoldan po sledečem vrstnem redu v popoldanskem času. Če 

pa se bodo zgodile še kakšne spremembe na bolje bomo imeli verouk 

naslednji ponedeljek, 22. 3. Ker je verouk obšolska dejavnost še na ta 

način ne more biti. Hvala za razumevanje in zlasti veroučencem in 

staršem za potrpežljivost in sodelovanje. 

 

P. 15. 3. 

ob 18.00 

Ludovika de Marillac, redovnica; Klemen Marija Dvoržak 

+ Andrej Ropret, 30. dan 

T. 16. 3. 

ob 18.00 

Herbert, škof; Hilarij in Tacijan, mučenca; Daniel Hakas 

-za božji blagoslov in Marijino varstvo – Vid 

+ Pavla Puškarič 

S. 17. 3. 

ob 7.00 

Patrik (Patricij), škof, misionar; Jedrt – Jerica, devica 

- M. B. za pomoč in varstvo za uspešno operacijo V 

Č. 

 

18. 3.  

ob 18.00 

Ciril Jeruzalemski, škof; Marta, redovnica; Vendelon 

+ Polde Plevel (obl.) 

+ Franc Grilc 

P. 19. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jožef, Jezusov rednik 

+ Angela Dobnikar, 7. dan 

+ Jože Zakrajšek, in Frančiška Plevel (obl.) ; Adergas 

S. 20. 3. 

ob 18.00 

Martin iz Brage, škof; Marija od srca Jezusovega 

+ Alojz in Frančiška Selan 

N. 21. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. postna, tiha nedelja; Serapion, škof, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Čimžar 

P. 22. 3. 

ob 18.00 

Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh; Klemen, škof 

+ Janez Ham (obl.) – duhovnik 

+ Vinko Cuderman 

T. 23. 3. 

ob 18.00    
Alfonz, škof; Jožef Orion, duhovnik; Rebeka, redovnica 

+ Martin Ahčin 

+ Franc Rozman 

S. 24. 3. 

ob 7.00 

Katarina Švedska, redovnica; Simon, deček 

- Velesovski Mariji v zahvalo in priprošnjo »B« 

Č. 25. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

CELODNEVNO ČEŠČENJE; Gospodovo oznanjenje 

+ Ana Petrič (obl.) 

+ Lojze Lazar 

+ Stane Jenko 

P. 26. 3. 

ob 18.00 

Evgenija, mučenka; Kastul, mučenec 

+ Vida in Anton Ribnikar 

+ Sajevic Stanislava 

S. 27. 3. 

ob 18.00 

Peregrin, redovnik; Frančišek Faa, vojak, profesor 

+ Janez Zupin 

+ Anica Vreček  

PREHOD NA POLETNI ČAS 

N. 28. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Cvetna nedelja; Proterij, škof; Milada, devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Stele 

+ starši Janez in Jera Jenko (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 15. 3. do 28. 3. 2021 

5. postna nedelja  

 

Resnično, resnično, povem vam:  

»Če pšenično zrno ne pade v zemljo 

in ne umre, ostane sámo; če pa umre,  

obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje 

življenje, ga bo izgúbil; kdor pa 

sovraži svoje življenje na tem svetu,  

ga bo ohranil za večno življenje. Če 

kdo hoče meni služiti, naj hodi za 

menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi 

moj služabnik. Če kdo meni služi,  

ga bo počástil Oče. (Jn 12,24–26) 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Ker smo še v vedno 

v epidemiji, je potrebno 

vsakokrat cerkev temeljito 

urediti razkužiti in pripraviti za 

sveto bogoslužje. Zato se vsem, 

ki z veseljem pripravite in kljub 

postnemu času cerkev lepo 

uredite za sveto bogoslužje. 

Lepo se zahvaljujem skupini št. 

7 iz Velesovega.  

V soboto, 20. 3. je na  vrsti 

skupina št. 8 iz Velesovega.  
 
NAPIS : voznik nekega težkega 

tovornjaka je na svoje vozilo 

nalepil napis: »Tukaj dela 450 

konj in en osel!« 



DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 25. 3. 2021 
RAZPORED bogoslužja ZA VEROUČENCE 25. 3. 2021: 

od 14.00 – 14.30 = 1, razred 

od 14.30 – 15.00 = 2 + 3 razred 

od 15.00 – 15.30 = 4 razred 

od 16.00 – 16.30 = 5 razred 

od 16.30 – 17.00 = 6 + 7 razred 

od 17.00 -  17.30 = 8 + 9 razred = birmanci 

OSTALI, KAR PRIHAJAJTE PO USTALJENEM VRSTNEM 

REDU. Dan celodnevnega češčenja bo PRILOŽNOST ZA SVETO 

SPOVED: Ob 8h je sveta maša in od 8h do 10h bo spovedoval p. Andrej 

Pirš, od 16h do 18h g. kaplan MARTIN LEBAN kaplan v Šenčurju in 

Cerkljah in ob enem še lanski novomašnik. G. Martin bo imel tudi 

zaključno sveto mašo celodnevnega češčenja ob 18. uri. 

TUDI VSE OSTALE SLOVESNOSTI; blagoslov butarc in zelenja  

velikonočnih jedil in procesijo bomo imeli vendar v nekoliko spremenjeni 

obliki. Prav tako obrede velikega tedna. Lepo povabljeni. Na tiho nedeljo 

boste že prejeli oljke iz Primorske, kakor običajno. 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ za + Jožefo Ogris so darovali za svete 

maše: Bidar Karolina za 1; Vodnikovi za 3; sosed – družina Viršek za 1; 

domači za 3; Jana in Martin Jenko za 1; Anzovi za 1; sin franci z družino 

za 2; Marija Tušek za 1; Za + Angelo Dobnikar so darovali: sosedje 

Jakovi za 1; Katerjačnekovi za 1; Šibernovi za 2; Blejčevi za 2; domači 

za 3; vnuka Tadeja in Sandi za 1; Tišlarjevi – Srednaja vas za 1; 

Dolinarjevi za 1; Dobnikar – Visoko za 1; Sršenovi za 1; Dobnikar – 

Britof za 1; Mlačevi – Velesovo za 1; Anzovi – Adergas za 1; Zavrl 

Velesovo za 1; molitvena skupina Velesovo za 2.  

Poleg darovanih svetih maš so darovali za obnovo v samostanu in cerkev: 

Dolinarjevi; Domači; Dobnikar – Britof; Zavrl Velesovo in Molitvena 

skupina v skupnem znesku 435,00 EUR.  

Hvala vam za vse darove in darovane svete maše, rajni Jožefi in 

Angeli pa večno Veliko noč v nebesih. 
 
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. 

 

 

KRIŽANI JEZUS 
 

Križani Jezus, vsi nas lahko prevarajo, zapustijo, razočarajo,  

edini ti nas ne razočaraš nikoli!  

Dopustil si, da so te naše roke 

kruto pribile na križ,  

da bi nam dopovedal, da je 

tvoja ljubezen resnična, 

iskrena, nepreklicna. Križani 

Jezus, oči naših prednikov so 

te iskale v napornih dneh 

njihovega življenja in so v tebi  

našle tolažbo in mir. Oči naših 

staršev so videle tvoje rane in 

so začutile moč Božje 

ljubezni, ki se ne postara in ne ovene. Naše oči so videle tvoje pribite roke, pa 

vendar zmožne podarjati svobodo; vidijo tvoje noge, pribite na les, pa vendar 

zmožne hoditi in omogočati, da hodimo; vidijo tvoje srce, s sulico prebodeno, 

pa vendar vedno podarja odpuščanje, ki odrešuje. Križani Jezus, konec je utvare 

o sreči brez Boga. Vračamo se k tebi, edino upanje in odrešenik, edina radost 

in edina resnica, ki poteši srce in daje smisel in dostojanstvo življenju nas vseh. 

Križani Jezus, usmili se nas, grešnikov! 
 

Angelo Comastri, Zakladnica molitve 

Grafika: Sabina Zorman 
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