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ZAHVALJUJEM SE vsem, ki ste organizirali in v negotovosti pripravljali 

vse potrebno za procesijo Svetega Rešnjega Telesa. Gasilci nam vedno z 

veseljem priskočijo na pomoč, da je procesija speljana brez težav 

mimoidočih avtomobilov. Še posebna zahvala vsem, ki ste nosili bandera 

laterne in nebo, ministrantom in prvoobhajancem, ki ste tako z navdušenjem 

pripravili in raztrosili rožice. Boglonaj pritrkovalcem, ki so nas spodbujali 

k slavnostnemu trenutku.  Hvala vam dragi starši, da svoje otroke 

spodbujate k ohranjanju tradicije v naši krščanski kulturi. 

VEROUČNA SPRIČEVALA smo razdelili. Prav kmalu tudi še v šoli in 

potem JUUUHUUUHUUU na počitnice. Priporočam vam nekaj posebnih 

navodil: 

S. 3. 7. 

ob 15.00 

ob 19.00 

Tomaž, apostol; Anatolij, škof 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

- Anica Vreček 

N. 4. 7. 

ob 8.00 

ob10.00 

14. navadna nedelja; Urh, Uroš, škof; Elizabeta Portu. 

- za žive in pokojne farane 

+ Silva Jenko (obl.) 

+ Gabrijel Selan 

P. 21. 6. 

ob 19.00 

Alojzij Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof 

za božjo pomoč in Marijino varstvo 

+ Angela Dobnikar 

T. 22. 6. 

ob 19.00 

Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca; Pavlin, Ahacij 

+++ Urbančkovi 

+Vinko Cuderman 

SREČANJE OB VODNJAKU – POLETNI DAN 

S. 23. 6. 

ob 7.00 

ob 18.00 

Jožef Cafasso, redovnik; Agripina, mučenka 

-Za zmago brezmadežnega srca v Slovenskem narodu 

- po namenu v čast Janezu Krstniku zavetniku 

Malteškega reda za žive in pokojne člane ter simpatizerje 

Č. 

 

24. 6. 

ob 19.00 

Rojstvo Janeza Krstnika – kres 

+++ Bejtkovi 

+ Jože Zakrajšek 

P. 25. 6. 

-------- 

DAN DRŽAVNOSTI  

--------------------------- 

S. 26. 6. 

16.00 

ob 18.30 

Ciril Aleksandrijski, škof; Janez in Pavel, mučenca 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

Sv. maša za domovino (KUD pod lipo Adergas) 

+ Gabrijel Selan 

N. 27. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

13. nedelja med letom;  Ema (Hema) Krška, kneginja 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Rozman in  

+ Franc Grilc 

P. 28. 6. 

ob 19.00 

Irenej Lyonski; Pavel I., papež; Marcela mučenka 

+ Milka Nastran, 30. dan 

T. 29. 6. 

ob 8.00 

ob 19.00    

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica 

+++ starši Sitar in teta Sekne 

+ Jožef Kešnar, 30. dan 

S. 30. 6. 

ob 7.00 

Prvi mučenci rimske Cerkve; Oton, škof;  

+ Jožefa Ogris 

Č. 1. 7. 

ob 19.00     

Estera, svetopisemska  žena; Oliver, škof; Aron, očak 

+ Marina Jagodic 

P. 2. 7. 

ob 20.00 

Ptujskogorska Mati Božja – prvi petek 

Po namenu romarjev – Visoko - Milje 

 

NAMENI SV. MAŠ od 21. 6. do 4. 7. 2021 

12. nedelja med letom 

 
Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali 
v čoln, tako da je bil že poln vode. On 
pa je bil na krmi in je spal na blazini. 
Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni 
mar, da se potapljamo?« In vstal je, 
zaprétil vetru in rekel morju: »Utihni! 
Molči!« In veter se je polegel in nastala 
je globoka tišina. Njim a je rekel: »Kaj 
ste strahopetni? Ali še nimate vere?«                       
                 (Mr 4,37–10) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinam iz Praprotne Police in 

sicer št. 3 in 4 za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje 

14 dni so naprošene v soboto 

26. 6. skupina št 5 in v soboto 

3. julija skupina št. 6 iz 

Praprotne Police  
 

»Dobil bom bratca,« 

pripoveduje petletni Nik v vrtcu. 

»Kako pa to veš?« ga vpraša 

vzgojiteljica. »Ko je zadnjič šla 

v bolnišnico mama, sem dobil 

sestrico. Zdaj pa je šel v 

bolnišnico očka!« 



- Ne pozabi na osebno vsakodnevno molitev 

- Ne pozabi na oratorij. 

- Ne pozabi na nedeljsko sveto mašo. 

- Če si ministrant se pozanimaj, kdaj imaš svoj dežurni teden. 

- Če si ministrant se pozanimaj, kdaj gremo na plavanje. 

HVALA STARŠEM, ki ste v tem, kar zapletenem veroučnem letu sodelovali 

s svojimi otroki, da smo vsaj nekaj naredili, čeprav bi bilo lahko bistveno 

drugače, več in boljše, če ne bi bilo Korona pandemije. Radi se skupaj z 

družinami udeležujte nedeljskega ali tedenskega bogoslužja in na ta način 

ohranite povezavo in ljubezen do Boga in župnije. 

POLETNI DAN v torek 22. 6. ob 19h je lepa večerna prireditev na katero 

povabimo že nekaj let Tamburaški orkester Folklornega Društva Kranj, ki ga 

vodi Damir Zajec. To je večerna prireditev ob našem vodnjaku v parku pred 

cerkvijo. To je neke vrste vesel vstop v praznovanje naše 30. obletnice rojstva 

naše domovine Slovenije in župnikovo darilo faranom za god Sv. Alojzija. 

Lepo in iskreno vabljeni zopet na prijeten večer in poslušanju prijetnih  

melodij.  

ORATORIJ 2021: od 4. – 9. 7. 2021 
ORIGINALEN.SEM 

Animatorji se pridno pripravljajo in zbiramo prijavnice. 

Kdor se želi še vključiti v letošnji Oratorij mora to storiti 

še danes v nedeljo 20. junija. 

PROSLAVA ob 30. letnici neodvisnosti Slovenije bo v 

soboto, 26. junija zvečer s sveto mašo za domovino! Sv. maša je ob 18. 30 

in potem slavnostna prireditev v parku pred cerkvijo.  Vsa podrobna 

navodila ste prejeli v poštni nabiralnik. 

ŽUPNIJSKI PIKNIK ZA VSE SODELAVCE: bo 4. julija s pričetkom ob 

12h. Kdor res ne more, naj me pokliče. To ste predvsem : pevci, člani ŽPS, 

ključarji, mežnarji ministranti, animatorji, pritrkovalci, bralci, skupina mož za 

sekance, in predstavniki gasilcev in sodelavci v kuhinji. 

 

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  

 

 

 

                                                                                                                 

BODI ZDRAVA 

MOJA DOMOVINA 

SLOVENIJA – ZA 

30 ROJSTNI DAN 

Draga moja domovina 

Slovenija. Nikoli si nisem 

predstavljal, da ti bom 

lahko čestital za Tvoj 

rojstni dan. Danes mi srce trepeta, ker ne vem ali sem popolnoma prepričan, 

da si domovina, v kateri smo vsi srečni in veseli, ponosni in uspešni. Za 

Rojstni dan navadno slavljencu zaželimo zdravja, uspehov, blagoslova. In ko 

pridem do zdravja me tudi pri tvojih »rosnih«  tridesetih draga Slovenija malo 

zaščemi.  Vesel sem Draga Slovenija in ponosen nad tvojo trdno voljo, da si 

nastala na temeljih večinskega izražanja na plebiscitu, ko smo se za tebe 

odločili v več kot 90 odstotkih prebivalcev takratne Slovenije. Vesel in 

ponosen sem na krščansko kulturo, vero in omiko, ki si mi jo podarila po 

mojih starših in prenekaterih vzgojiteljih v zavodih mojega študija do 

duhovniškega poklica. Vesel in ponosen sem na vse vas, ki prebirate te 

vrstice, ker vem, da vam je mar za našo domovino, Slovenijo, ne ker je moja, 

ampak ker je naša.                         Slavko Kalan, župnik 

Grafika: Sabina Zorman 
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