
 

OZNANILA IN OBVESTIL od 27. 12. do 9. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

VEROUKA ne bo do 10. januarja. To pomeni, da bomo v tem času prihajali 

na skupna srečanja k svetim mašam in sicer: najprej polnočnica potem božična 

maša, (25. 12.) potem nedelja svete družine,(26. 12.)  potem novo leto ali 1. 

januar, potem 2 nedelja po božiču – 3, januar, potem 6 januar ali sveti trije 

kralji in 10. januar ali nedelja Jezusovega krsta. Torej skupaj najmanj 7 svetih 

maš, če pa utegneš kdaj še med tednom, pridi in pozdraviti Jezusa v jaslicah 

S. 8. 1. 

ob 18.00 

 

1.Severin Noriški, opat; Erhard – prva sobota 

+++ Boštjanovi – Trata 

+ Marina Jagodic 

N. 9. 1. 

ob 8.00 

ob10.00 

Jezusov krst; Hadrijan, opat; Pij IX. , papež 

-za žive in pokojne farane 

+ Marija Špruk 

+ Angela Dobnikar 

NAMENI SV. MAŠ od  27. 12. do 9. 1. 2022 

P. 27. 12 

ob 18.00 

Janez, apostol in Evangelist 

+ Janez Ham 

+ Jožefa Ogris 

T. 28. 12. 

ob 18.00 

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof 

+ Rudolf Ropret 

+ Jože Kocelj (obl.) 

S. 29. 12. 

ob 7.00 

Peti dan božične osmine; Tomaž Becket, muč; David, kralj 

+ Ivan Petrič 

Č. 

 

30. 12. 

ob 18.00 

Šesti dan božične osmine; Feliks I., papež 

+ Rudolf Ribnikar (obl.) 

+ Franc Grilc 

P. 31. 12. 

ob 800 

ob 18.00 

Sedmi dan božične osmine; Silvester (Silvo), papež; Melanija 

+ Silvo Pilar, 30. dan 

+ Zofija Cuderman 

S. 1. 1. 

ob 10.00 

 

ob 18.00 

Marija, Sveta Božja Mati; Novo Leto – dan miru 

+ Katarina Prosen 

+ Franc Rozman 

+ Anica Vreček 

N. 2. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. ned. po božiču; Bazilij Veliki, škof; Gregor Nacianški 

- za žive in pokojne farane 

+ Ivanka Ropret, 30. dan 

P. 3. 1. 

ob 18.00 

Presveto Jezusovo ime; Genovefa Pariška 

+ Polona Kne 

+ Jožef Zakrajšek 

T. 4. 1. 

ob 18.00  
Elizabeta Seton, redovnica; Angela Folinjska, redovnica 

+ Angela Sirc (obl.) 

+ Ivan Petrič 

S. 5. 1. 

ob 7.00 

Janez N. Neuman, škof; Emilijana (Milena) 

+ Pavla Kern (obl.) Hribarjeva mama 

Č. 6. 1. 

ob 8.00 

ob 18.00     

Gospodovo razglašenje; Sv. 3 kralji: Gašper, Miha, Boltežar 

+ Franc, Pavla in Vid Karun 

+ Ribnikar Vida in Anton 

P. 7. 1. 

ob 18.00 

 

Rajmund Penjafordski, duhovnik; Marija  Haze – prvi petek 

+ Jože Kešnar 

+ Marjeta Martinjak 

Marija sveta božja mati 

Novo leto- dan miru

  
Pohiteli so in našli tam Marijo,  

Jožefa in dete, položêno v jasli. 

Ko so to videli, so 

pripovedovali, kar jim je bilo 

rečeno o tem otroku. In vsi, ki 

so jih poslušali, so se začudili 

temu, kar so jim povedali 

pastirji. Marija pa je vse te 

besede ohranila in jih 

premišljevala  

v svojem srcu. 
(Lk 2,16–19) 

 

 

 

 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupini št. 

2 iz Praprotne police za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni je 

na vrsti v soboto, 8. 1. 2022, skupina 

št. 3 iz Praprotne Police.  

Zahvaljujem se možem in fantom, ki so 

pripravili in prestavili jaslice in 

Božična drevesa v cerkvi.  
    

NALOGA – Neki učenec, ki ne zna 

rešiti matematične naloge, se dela 

duhovitega in izroči list z napisom: 

»To nalogo zna rešiti samo Bog. 

Srečno!« Čez dva dni dobi list nazaj 

s pripisom: »Bog je izpit naredil, ti 

si pa padel.« 

ZOBJE – Mala Veronika vpraša 

mamo: »Ali je res, da nam Bog zobe 

dvakrat podari, tretjič pa jih 

moramo sami plačati?« 

 

 

 

  



toliko lepše. Drugače pa vsem skupaj iz srca voščim srečne in blagoslovljene 

Božične praznike ter uspešno in zdravo novo leto.  

OBISK TREH KRALJEV: Lansko leto s koledniki  nismo mogli zaradi 

korone obiskovati vaših domov in vam prinašati blagoslov. Letos bomo to 

naredili vendar tako, da ne bomo vstopali v hišo ampak bomo pred glavnim 

vhodom pozvonili, povedali in zapeli voščilo kolednikov povabili in sprejeli 

darove za naše misijonarje, zapisali na vrata blagoslov ali nalepili nalepko, ter 

šli naprej k naslednji hiši. V tej akciji bodo sodelovali naši ministrantje in 

animatorji – voditelji. Obiskali vas bomo že v ponedeljek in torek po božiču 

torej : 28 in 29. december. Hvala vsem sodelujočim in darovalcem. Kjer vas 

ne bomo dobili doma, bomo imeli blagoslov, zapisali na vrata ter pusti 

položnico in potem svoj dar lahko nakažete na priložene podatke.  

NOVA OBLEKA ZA NAŠO MARIJO: Najlepša hvala šivilji, gospe Stanki 

Kne, iz Praprotne Police,  ki se je izredno potrudila in sešila lepo novo obleko 

naši Mariji, (kipu v oltarju),  ki nas že stoletja varuje in blagoslavlja. V zahvalo 

in priprošnjo za zdravje se je gospa Stanka odločila in naši Mariji naredila za 

Božič novo obleko. Ker je to poseben dogodek, je prav, da to obleko 

blagoslovimo. To bomo naredili v nedeljo Svete Družine pri sveti maši ob 8h. 

Čestitam gospe Stanki in naj ji Velesovska Mati Božja izprosi še veliko zdravja 

in božjega varstva.  

BOŽIČNI KULTURNI VEČERI V NAŠI CERKVI 

- Zbor sv. Nikolaja iz Litije – 5. januar, 2022 ob 19h.  

Obvezne so predhodne prijave na tel:031-545-476 ali na : Nikolaj.si/vstopnice 

Pri njem prepeva tudi naš organist Matic Podobnik. Vljudno vabljeni. 

KPZ Misterium iz Kranja in okolice – 8. januar, 2022 ob 19h – zbor 

nam je že znan, pri njem prepeva tudi naš pevec Peter Ahčin. Lepo vabljeni. 

ZAHVALJUJEM  se možem iz Praprotne Police, ki so pomagali pri nabavi 

sekancev za ogrevanje in žaganju drv za župnijsko kuhinjo.  

         

NAMESTO CVETJA IN SVEČ STA DAROVALA  za + Ivanko Ropret  

nečak Brane za 2, Jakovi za 1 sv. mašo. Hvala vam za vaše darove, pokojni pa 

večni mir v božjem naročju.  
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in odgovarja:  Slavko 

Kalan, župnik; tel.: 04 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 
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POD TVOJE VARSTVO PRIBEŽIMO; 

(MOLITEV MORNARJEV NA ODPRTEM MORJU) 
           

»Velika luč je danes zasijala nad 
nami. Rodil se nam je gospod, 
čudoviti Bog, začetnik miru in 
novega življenja; njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.«  S temi 
svetopisemskimi besedami 
vstopni spev današnjega 
praznika razglaša njegovo 
vsebino.  Prisrčno in iskreno 
vam voščim blagoslova v teh 
Božičnih dnevih. Ker pa že vstopamo v novo leto 2022 naj 
vam in vsem skupaj vsem ljudem dobre volje Novo leto 
prinese več lepega kot letos, več zdravja, več miru, več 
razumevanja, več sprejetosti, več ljubezni, več notranjega 
miru. Več sprejemanja drugačnosti in več sprejemanja 
Božjega. Srečno in blagoslovljeno 2022. 
                             Župnik Slavko Kalan 
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