
 

 

 

 

 

ORATORIJ 2021 je uspešno zaključen. Zahvala 

najprej velja vsem dobrotnikom in sponzorjem, ki bodo 
navedeni spodaj ter še posebej odgovornima voditeljema   

Anji Jerina in Nejcu Selanu. Z vso odgovornostjo sta se 

lotila dela in skupaj s 33 animatorji ustvarila, jubilejni 20 

oratorij, nepozabne dneve za 86 udeležencev. Bogu hvala 

za čudovito vreme, sponzorjem pa najlepša hvala za vaše 

darove. Brez vaših darov bi bil letošnji in vsak Oratorij precej skromnejši.  S 

skupnimi močmi pa lahko naredimo vsem veliko dobrega. Z veseljem že gledamo 

v prihodnost, ko upamo, da se bomo lahko zopet družili. Kar nekaj tednov z 

animatorji in ves teden z udeleženci. 
 

 

 

 

 
 

 

S. 31. 7. 

ob 1400 

ob 20.00 

Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj Jezuitov 

-za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Miro Lipar (obl.) 

N. 1. 8. 

ob 8.00 

ob10.00 

18. nedelja med letom; Alfonz Marija Ligvorij, škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Selan 

- M. božji za zdravje 

P. 2. 8. 

--------- 

Evzebij, škof; Peter Julijan, duhovnik;  

- drugje -  

T.  3. 8. 

ob 20.00 

Martin, menih; Avguštin Kazotič, škof 

TRATA + Marija Selan (obl.) 

S.  4. 8. 

--------- 

Janez Marija Vianney, arški župnik 

- drugje -  

Č.  5. 8. 

--------- 

Marija Snežna (Nives) Ožbolt (Osvald), kralj, mučenec;  

- drugje-  

P. 6. 8. 

ob 14.00 

Jezusova spremenitev na gori – prvi petek 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

S.  7. 8. 

ob 16.30 

ob 20.00 

Sikst II., papež, mučenec; Kejetan, duhovnik – prva sobota 

+ za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Marijana Sitar (obl.) 

N.  8. 8.  

ob 8.00 

ob 10.00 

19. nedelja med letom; Dominik, ustan. Dominikancev 

- za žive in pokojne farane 

+ Jožef Krajšek (obl.) 

+++ starši Triler in Stare 

P. 19. 7. 

ob 20.00 

Arsenij Veliki, puščavnik; Makrina, devica; Simah, papež 

+ Ljudmila Nastran 

+ Anica Vreček 

T. 20. 7. 

ob 20.00 

Apolinarij Veliki, puščavnik; Marjeta Antiohijska, mučenka 

TRATA:+ Marjeta Rozman (obl.) 

+ Jože Kešnar 

S. 21. 7. 

ob 7.00 

Lovrenc iz Brindizija, duhovnik; Danijel (Danilo), prerok 

+ Franc Grilc 

+ Angela Dobnikar 

Č. 

 

22. 7. 

ob 20.00 

Marija Magdalena, spokornica; Platon, mučenec; Menelaj 

+ Stane Jenko 

+ Ljudmila Nastran 

P. 23. 7 

ob 2000 

Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope; Valerijan 

+ Marina Jagodic 

+ Marija in Jože Laharnar 

S. 24. 7. 

ob 7.00 

ob 14.00 

Krištof, mučenec; Evfrazija, redovnica 

+ Mariji v zahvalo »Č« 

-za blagoslovljen in srečen zakon 

N. 25. 7. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja; Jakob 

starejši, apostol; Olimpija, vdova 

- TRATA : za žive in pokojne farane 

+ oče in mož Slavko Kekec 

+ Jaka Burgar 

P. 26. 7. 

ob 20.00 

Joahim in Ana, starši Device Marije; Emanuel, žpk, muč; 

TRATA + Frančiška Mavec (obl.) 

T. 27. 7. 

ob 20.00    
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda; Natalija 

TRATA + Jožef Pucelj (obl.) 

S. 28. 7. 

ob 7.00 

Viktor (Zmago)I, papež; Nazarij, mučenec; Samo, opat, škof 

- drugje -  

Č. 29. 7. 

ob 20.00     

Marta, Lazarjeva sestra; Blaženka, mučenka 

- drugje -  

P. 30. 7. 

ob 20.00 

Peter Krizolog, škof 

- drugje - 

 

NAMENI SV. MAŠ od 19. 7. do 8. 8. 2021 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBROTNIKI LETOŠNJEGA ORATORIJA: Občina Cerklje na 

Gorenjskem;  Avtohiša Jenko P. Polica; Stasil d.o.o. Adergas; Ko – net d.o.o. 

Adergas; Ključavničarstvo Zorman P. Polica; Retra trgovina, P. Polica; Peter 

Selan – REMIND  d.o.o., Adergas; Rajko Rozman ROOF, Dvorje; Stanko 

Maček, Adergas; Juvan instalacije – Milje; Gostilna in picerija Štalca, Cerklje; 

Gostilna in picerija Pod Jenkovo lipo; Gostišče Vodnik, Adergas; NN 

darovalec; K. Z. Cerklje Z.O.O.; A.S. Selan Tadej s. p. Pr. Polica; Robert Zorec 

z ženo, Kokrica; Adil Gashi s. p. Velesovo; Dragica in Minka ki sta ves teden 

skrbeli za vso urejenost in logistiko v kuhinji, in številni starši in dediji in 

babice, ki ste prinašali veliko sladkih dobrot. Iskrena hvala v imenu vseh 

mladih, vsem dobrotnikom. Dobri Bog naj vam tisočero povrne.  

KRIŠTOFOVA NEDELJA; 25. 7. Po maši ob 10h bo 

blagoslov avtomobilov in ostalih motornih prevoznih sredstev. 

Pri obeh mašah bo nabirka za MIVA – misijonsko dobrodelno 

akcijo za avtomobile našim misijonarjem. 

 

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  

 

                                                                                                                

POČITNICE Z BOGOM 
 

Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj že praktično mesec 

počitnic, mnogi delavci in uslužbenci pa so na dopustu. V evangeliju smo slišali, da je 

tudi Jezus svoje učence, ki so se vrnil s prvega misijonskega potovanja in mu 

pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili, poslal na dopust. »Pojdite na samoten kraj 

sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je smisel počitnic, dopusta: nabrati si novih moči 

za delo, najti čas zase, za svoje najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje obzorje. 

Če smo kristjani, v svoj počitniški »program« vključimo tudi Boga, saj nas on čaka v 

vseh lepotah narave, ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se srečujemo. Če kristjan 

na počitnicah ali dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da ta čas gleda kot priložnost, 

da se »razdivja«. Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek ne mogel 

vzdržati, če ne bi vsako leto za nekaj časa »izpregel«. Listina druga drugega 

vatikanskega koncila o Cerkvi v sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno 

uporablja za razvedrilo in utrjevanje duševnega in telesnega zdravja …« Nekoč so bili 

prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje prinaša še bolj 

»poseben stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med tednom, ko mora 

večina ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene 

Bogu, kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z drugačnimi opravili. 

Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane, ne najdejo časa za nedeljsko mašo. Preprosto ne 

pomislijo, da je povezanost z Bogom neusahljivi vir notranje moči in miru ter 

medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna kristjanu omogoča najboljšo »osvežitev«, 

skok v nadnaravni svet. To je tudi šola za počitniške dni in dopust.  
Po: S. Čuk, Misli srca 

  

Grafika: Sabina Zorman 

 

17. nedelja med letom 

 
Tedaj je Jezus vzel hlebe, se 

zahvalil in jih razdélil med sedeče. 
Prav tako je razdélil tudi ribe, 
kolikor so jih hoteli. Ko so se 

najedli, je rekel svojim učencem: 
»Poberite koščke, ki so ostali, da 

kaj ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so 
jih torej in napolnili  dvanajst košar 
s koščki, ki so od petih ječmenovih 
hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko 

so ljudje videli, da je stóril 
znamenje, so govorili: »Ta je 

resnično prerok, ki mora priti na 
svet.«(Jn 6,11–14) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupinam 

iz Praprotne Police in sicer št. 7 in 8 za 

čiščenje in krašenje cerkve. Za 

naslednje 3 tedne je na vrsti 

Adergas. V  soboto 24. 7. skupina št 

1 in v soboto 31. 7. skupina št. 2 in v 

soboto, 7. 8. skupina št. 3. Kdor želi 

lahko tudi daruje svoje rože za 

okrasitev cerkve iz domačega vrta. 

Hvala.  
 

SPRIČEVALO. »Sinko, kje je tvoje 

spričevalo?« vpraša Lukov oče. – 

Maksu sem ga posodil, z njim hoče 

prestrašiti svojega očeta!« 
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