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VEROUČNE POČITNICE SO SE ŽE ZAČELE. Veroučna spričevala 

so razdeljena. Starši naj jih podpišejo in jih čim prej vrnite. V počitnicah 

ne pozabite na svete maše in osebno molitev. Ministranti bomo naredili 

tako kakor običajno razpored ministriranja med počitnicami. V počitnicah 

bodo šli tudi »ta pridni« ki so zbrali največ točk na plavanje. 

             NAMENI SV. MAŠ od 6. junija do 19. junija 2022 

P. 6. 6. 

ob 8.00 

ob 20.00 

 

Marija Mari Cerkve – binkoštni ponedeljek; Norbert 

- Po namenu romarjev – VOGLJE 

+ Angela Dobnikar 

+ Anica Vreček 

T. 7. 6. 

ob 20.00 

 

Robert Newminsterski, opat; Prvi mučenci Tržaške Cerkve 

+ Marina Jagodic 

+ Andrej Ropret 

S. 8. 6. 

ob 7.00 

Medart, škof; ViljemAngleški; škof 

+ Pavel Jerič 

Č. 

 
9. 6. 

ob 20.00 

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

- Po namenu romarjev - REDDVOR 

P. 10. 6. 

ob 20.00 

Bogumil Poljski, škof; Edvard Poppe, pisatelj 

+ starši Jenko in + brat Anton 

+ Magda Kern 

S. 11. 6. 

ob 12.00 

 

ob 20.00 

MARIJIN DAN ; Barnaba, apostol 

+ Ivan Petrič 

+ Drago Kropovšek 

+ Marjeta Martinjak 

N. 12. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Nedelja Svete Trojice: Eskil, mučenec 

- Za žive in pokojne farane 

+ Terezija Zadrgal in starši in +++ Malenškovi starši 

+ Ivanka Ropret 

P. 13. 6. 

ob 20.00 

 

Anton Padovanski, redovnik, Akvilina, devica 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

+ Marija Jereb 

T. 14. 6. 

ob 20.00 

Valerij in Rufin, mučenca; Rihard 

+ Kristina Čimžar (obl.) 

S. 15. 6. 

ob 700 

Vid, mučenec; Germana, devica; Lindelin, opat 

- V zahvalo za vse prejete dobrote D. S. 

Č. 16. 6. 

ob 8.00 

 

ob 20.00 

SV. REŠNJE TELO IN KRI; Beno, škof;  

- Za žive in pokojne farane 

+ Mici Pestar 

+++ starši Blejčevi (obl.) 

P. 17. 6. 

ob 20.00 

Rajner, samotar; Terezija, redovnica; Albert 

+ Anton Pučnik 

+ Apolonija Kne 

S. 18. 6. 

ob 12.00 

ob 16.00 

ob 20.00 

Gregor Janez Barbarigo, škof; Elizabeta, redovnica 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Angela Sirec (obl.) 

N. 
 

 

 

19. 6. 

ob 8.00 

12. ned.med letom PROCESIJA SV. REŠ. TELESA 

- za žive in pokojne farane 

+Ivan Petrič 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

     

Sveta trojica 

                       
»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo 

uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril 

sam od sebe, temveč bo povedal,  

kar bo slišal, in oznanjal vam bo 

prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo 

iz mojega jemal in vam oznanjal.  

Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem 

vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo 

oznanjal.«(Jn 16,13–15) 

 
 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 1 in 2 iz Velesovega 

za lepo urejeno, okrašeno in 

očiščeno cerkev. 

Za naslednje 14 dni bi prosil, da 

bi prišli že v petek,  zaradi 

raznih dogodkov: 

v petek, 10. 6. Velesovo št. 3  

v petek, 17. 6. Velesovo št. 4.  

 



LETOŠNJI ORATORIJ,  

Od 3. 7. do 8. 7.  

Glavna osebnost in osrednji lik je 

življenje svetega Ignacija Lojolskega. 

Ob 500 letnici njegovega spreobrnjenja 

obhajamo prav Ignacijevo leto. Ignacij je 

eden od ključnih svetnikov ki je močno 

zaznamoval zgodovino Cerkve 

Ignacijevo hrepenenje po karieri in slavi 

je v marsičem podobno vrednotam sodobne kulture in s tega vidika je 

njegovo spreobrnjenje še toliko bolj sporočilno. Ignacij si je kot vitez in 

vojak prizadeval da bi postal čim bolj slaven, priljubljen in uspešen, od 

spreobrnjenja dalje pa se je trudil za Božjo in ne več za svojo slavo. 

Rok za prijavo je še do 19. junija. Prijavnice so v cerkvi župnišču in na 

spletni strani. 

URNE MAŠE: Zahvaljujem se vsem, ki ste darovali za tim. Urne maše in 

za park. Hvala še enkrat Štefanu Kernu, Toniju Rozmanu, Marji Remic, 

Stanetu Mačku in Davidu Puškariču za pomoč pri zbiranju prispevkov. 

OLTARJA Sv. Jožefa in Sv. Vincencija Ferarskega, ki sta na 

restavriranju bosta tudi prav kmalu vrnjena na svoje mesto. Še enkrat hvala 

Občini Cerklje, g. županu Francu Čebulju in Ministrstvu za kulturo. 

MARIJIN DAN JE V SOBOTO 11. JUNIJA. Program se bo pričel že ob 

9h. Ob 12h bo sv. maša, ki jo bo vodil ob somaševanju drugih duhovnikov 

dr. Primož Krečič, župnik v Kopru. Okvirni program je na plakatih in na 

naslovnici tega Oznanila. Z veseljem vabljeni k spremljanju pričevalca iz 

Medzugorja patra Ignacija Domeja 

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA: je v nedeljo po 

zapovedanem prazniku, ki bo v četrtek, 16. junija. Procesija bo v nedeljo 19. 

junija ob 8h zjutraj. Ta dan je tudi samo ena s v. maša. Kdor ne more k 

procesiji pa naj pride v soboto k sv. maši. Znova vabim vse, ki sodelujete 

pri pripravi oltarjev in procesiji ter se z veseljem in hvaležnostjo vključite v 

priprave.  

NAPOVEDANO: POLETNI DAN  pri fontani v parku bo tudi letos in 

sicer v torek, 21.6.2022 ob 19.30. Sodelovali bodo Tamburaški orkester 

Kulturnega društva iz Kranja. Prisrčno vabljeni. 

ŽUPNIJSKI PIKNIK  za vse sodelavce v nedeljo 3. julija ob 12.30 naprej 
 

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    

 

 

 

POVABILO NA MARIJIN DAN 
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