
 

OZNANILA IN OBVESTILA od 7. 6. do 20. 6. 2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA PROCESIJE:  Hvala vsem, ki ste se ponovno vključili v pripravo 

»oltarjev«  za procesijo Sv. Rešnjega Telesa. Hvala fantom in možem za vso 

pomoč pri nošnji bander in ostalih potrebščinah v procesiji. Naj vas Stvarnik 

čudovitega stvarstva tisočkrat nagradi za vaše veselo sodelovanje pri pripravi 

župnijske procesije ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa.  

 VEROUČENCI -  PO SVETI MAŠI IN PROCESIJI boste prejeli 

spričevala. Vsem skupaj voščim vesele in zdrave počitnice ter ne pozabite na 

oratorij, razna srečanja in druženja ob oratoriju.  

MINISTRANTJE, ZLASTI NAJMLAJŠI lepo povabljeni na skupne vaje 

najprej v torek, 8. in 15. junija ob 18h do 19.30 (z mašo) na vaje za strežbo 

pri sveti maši ter pripravo na počitniško dežurstvo in letovanje v toplicah v 

poletnih mesecih. Zelo sem vesel tako lepega klica in odgovora, ki ga je 

Gospod izzval v zadnjih mesecih. Tako lepega števila ministrantov in 

ministrantk res že dolgo nismo imeli. Tako lepega števila ministrantov in 

ministrantk res že dolgo nismo imeli.  

S. 19. 6. 

ob 14.00 

ob 19.00 

Nazarij, koprski škof; Romuald, opat 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Angela Sirec (obl.) 

N. 20. 6. 

ob 8.00 

ob10.00 

12. nedelja med letom; Adalbert, škof; Florentina, devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Tilka Kuralt (obl.) 

P. 7. 6. 

ob 19.00 

Robert Newminsterski, opat; prvi mučenci tržaške Cerkve 

+ Milka Nastran, 7. dan 

T. 8. 6. 

ob 19.00 

Medard, škof; Viljem Angleški, škof;  

+ Jože Kešnar, 7. dan 

+++ starši Jereb 

S. 9. 6. 

ob 20.00 

Primož in Felicijan, mučenca; Efrem Sirski, diakon; Rihard 

-po namenu romarjev – Preddvor 

+ Franc Rozman 

Č. 

 

10. 6. 

ob 7.00 

Bogomil Poljski, škof; Edvard Poppe, duh. pisatelj 

+ Andrej Ropret 

P. 11. 6. 

ob 19.00 

Srce Jezusovo; Barnaba, apostol;  

+++ Nabernikovi 

-Velesovski M. B. za zdravje (M. Š.) 

S. 12. 6 

10.30 

 

ob 19.00 

MARIJIN DAN -  Marijino brezmadežno srce;  

+ Franc Grilc 

+ Marina Jagodic 

+ Anica Vreček 

+ Manca Flac 

N. 13. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

11. nedelja med letom; Anton Padovanski, redovnik 

- za žive in pokojne farane 

+ starši Žagar in Ana Jerič 

+ Stane Jenko 

P. 14. 6. 

ob 19.00 

Valerij in Rufin, mučenca; Rihard, opat 

+ Katarina Prosen 

+ Stanislava Sajevic 

T. 15. 6. 

ob 19.00    
Vid, mučenec; Germana, devica; Landelin, opat 

+ Marina Jagodic 

S. 16. 6. 

ob 7.00 

Beno iz Meissena, škof; Tihon, škof 

+ Pavel Jerič 

Č. 17. 6. 

ob 19.00     

Rajner, samotar; Terezija, redovnica; Albert, tretjerednik 

+ Frančiška (obl.) in Jože Maček 

+ Antonija Jenko 

P. 18. 6. 

ob 19.00 

 Janez Barbarigo, škof; Marko in Marcelijan, mučenca 

+ Kristina Čimžar (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 7. 6. do 20. 6. 2021 

11. nedelja med letom 

   
Tisti čas je Jezus rekel množicam:  

»Z Božjim kraljestvom je kakor s 

človekom, ki vrže seme v zemljo.  

Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije 

in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama 

od sebe poraja najprej bilko, nato klas in 

končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, 

hitro zamahne s srpom, kajti prišla je 

žetev.«(Mr, 4,26–29) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinama št. 1 in 2 iz 

Praprotne Police za čiščenje in 

krašenje cerkve. Naslednje 14 

dni so na vrsti v petek,11. 6. 

(ker je v soboto že ob 9h 

Marijin dan)  skupina št 3, v 

soboto, 19. 6. pa skupina št. 4 

iz Praprotne Police.  

 

Kaj je to prava ljubezen? Ko 
greš po karanteni s svojo 

ženo nekam na samo za tri 
dni …! 



ORATORIJ 2021: od 4. – 9. 7. ORIGINALEN.SEM 
Prijavnice so v cerkvi, in na spletni strani naše župnije.. 

Animatorji skupaj z voditeljema Anjo Jerina ter 

Nejcem Selanom imamo intenzivne priprave na 

Oratoriji 2021 od 11. 6. do 13. 6. Otroci (in straši) oddajte 

prijavnice čim prej oziroma vsaj do 20. junija To je zadnji 

datum za sprejem . 

URNE MAŠE: kakor sem obljubil, vam podajam 

poročilo darov za urne maše in za park v letošnjem letu. 

VELESOVO: prostovoljno je darovalo 19 darovalcev za urne maše v znesku 

436 EUR za park pa 215 EUR. PRAPROTNA POLICA ima 18 darovalcev; 

za urne maše smo zbrali 277 EUR, za park pa 192 EUR. TRATA : urne maše 

295 EUR, park: 245 Eur, ADERGAS za urne maše in park skupaj 555 EUR. 

Vsem, ki ste se odzvali  povabilu in darovanju za park in urne maše se vam 

zahvaljujem za skrb. Le z vašo pomočjo lahko vzdržujemo lepo zunanjost in 

okolico okrog cerkve in samostana. Bog naj blagoslovi vse darovalce. 

MARIJIN DAN  bo v soboto, 12. junija od 9h do 12h. Priložnost bo za sveto 

spoved, pričevalci, osebna molitev. Predlagan program je na naslovnici. 

PROSLAVA ob 30. letnici neodvisnosti Slovenije bo 26. junija zvečer s 

sveto mašo za domovino! Začetek bo ob 18.30. Več v naslednjih Oznanilih. 

KPZ MYSTERIUM pripravlja letni koncert v soboto, 19. 6 ob 19.30 v naši 

župnijski cerkvi  z naslovom: O Magnum Mysterium. Po daljšem času 

premora kulturnih prireditev zaradi korone, je končno čas, da se le ti znova 

pričnejo. Poslušalci  lepega zborovskega petja iskreno vabljeni na večer lepega 

petja. 

 

NAMESTO CVETJA in sveč ste darovali za svete maše: ob smrti + Ljudmile 

Nastran: nečaki Tomaž, Marko, Nataša, Rok in svakinja Marinka za 5 sv. maš, Slemc 

– Srakovlje za 1, ata Stanko za 1, Minka, Suzana in Nataša Martinjak za 1, Sosedje za 

7, Janko Košnik za 1, ter sin Peter in Filip in ata Stanko 500,00 RUR za obnovo 

samostana. Bog povrni za vse vaše darove.  

 
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  
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