
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             NAMENI SV. MAŠ od. 4. 7. do 24.7 2022 

P. 4. 7.  

ob 20.00 

 

Urh, (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica 

- Po namenu romarjev – LUŽE 

- V čast M. B. za zdravje in božje varstvo I. C. 

T. 5. 7. 

ob 20.00 
 

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

TRATA + Anica Vreček 

+ Jože Kešnar 

S. 6. 7. 

ob 7.00 

Marija Goretti, devica, mučenka 

+ Marina Jagodic 

Č. 

 
7. 7. 

ob 19.30 

ob 20.00 

Anton Zaccarija, duhovnik; Blaženi Anton Vovk, škof 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

+ Andrej Ropret 

P. 8. 7. 

ob 16.00 

ob 20.00 

Kilijan, škof, mučenec; Prokopij Palestinski, škof, mučenec 

- V zahvalo za vse dobrotnike Oratorija 

+ Angela Dobnikar 

S. 9. 7. 

ob 16.00 

ob 20.00 

Avguštin in drugi kit. Mučenci; Veronika, opatinja; Pavlina  

- Poročna sv. maša – za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Ljudmila Nastran 

N. 10. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

15. nedelja med letom; Amalija; Alma, redovnica 

- za žive in pokojne farane 

- Mariji v zahvalo (Z. T. 

+ Andrej Kern – Boštarjev ata 

P. 11. 7. 

---------- 

Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska; PijI., papež 

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

T. 12. 7. 

ob 20.00 

Mohar, škof in Fortunat, diakon 

TRATA + Jože in Angela Grilc 

S. 13. 7. 

-------- 

Henrik II., cesar; Klelija Barbieri, redovnica 

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

Č. 14. 7. 

------- 

Kamil de lillis, duhovnik, redovni ustanovitelj; Bogdan, škof 

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

P. 15. 7. 

ob 20.00 

Bonaventura, škof, cerkveni učitelj; VladimirKijevski, knez 

+ Jože Pucelj (obl.) 

S. 16. 7. Karmelska Mati Božja – Karmen; Elvira, opatinja 

+ Terezija Česen, 30. dan 

+ Marjan in Jana Jenko (obl.) in Stane  Jenko 

N. 17. 7 

drugje 

ob 10.00 

16. nedelja med letom; Aleš, spokornik; Leon IV., papež 

- za farane 

+ Andrej Selan (obl.) in pokojni iz družine Selan 

+ Ivan Petrič 

P. 18. 7 

---------- 

Elij iz Koštabone, diakon, mučenec;  

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

T. 19. 7. 

-------- 

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

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

S. 20. 7. 

ob 20.00 

Marjeta Antiohijska, mučenka 

TRATA : + Marjeta Rozman (obl.) 

+ Ivan Petrič 

Č. 21. 7. 

ob 19.30 

ob 20.00 

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik,;  Danijel, prerok 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

+ Jože Podjed 

+ Ivanka Ropret 

P. 22. 7. 

ob 20.00 

Marija Magdalena, spokornica; Platon, mučenec; Menelej 

+ Frančiška Mavec (obl.) 

+ Marjeta Martinjak 

S. 23. 7. 

ob 20.00 

Brigita Švedska, redovnica, sozav. Evrope; Valerijan, škof 

+ Mirko Lipar (obl.) 

+ Magdalena Kern 

N. 24. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja 

TRATA – za žive in pokojne farane 

+ Jakob Burgar 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

14. nedelja med letom  

Tisti čas je Gospod določil še drugih 

dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po 

dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je 

sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je 

obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej 

Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo 

žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta 

med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice 

ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne 

pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, 

recíte najprej: »Mir tej hiši!« (Lk 10,1–5) 
 

 
 

 

ČIŠČENJE IN 

KRAŠENJE CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 5 in 6. iz 

Velesovega za lepo urejeno 

okrašeno in očiščeno cerkev. 

Za naslednje 3 tedne pa so 

na vrsti: soboto 9. 7. 

Velesovo št. 7, v soboto 16. 7. 

Velesovo št. 8. in v soboto 23. 

7. Velesovo 9 in 10.  Hvala za 

vašo pomoč in sodelovanje. 



OZNANILA in obvestila od 4. 7. do  24. 7. 2022 

Tokratna oznanila so za naslednje 3. tedne. Kadar mene morda ni doma se v 

sili obrnete na sosednje župnike, zlasti v Šenčur (g. Urban: 051 689 683) 

Danes popoldan od 12.30 naprej imamo na samostanskem dvorišču župnijski 

dan s piknikom. Povabljeni vsi župnijski sodelavci, kakor običajno vsako leto 

na začetku dopustov in še posebej oratorija. Še posebej ne pozabite pevci in 

pevke organisti in pevovodje, člani ŽPS, ministrantje, bralci beril izredni 

delivec, katehistinje, Animatorji oratorija, vsi ki pomagate pri pripravi 

sekancev, mežnarji, ključarji, zvonarji, vsi sodelavci v kuhinji in pri 

pospravljanju. Povabljena tudi kakšna harmonika. Naj bo to priložnost za 

srečanje med seboj in utrjevanje medsebojnih prijateljskih vezi. 

   LETOŠNJI ORATORIJ,  

Od 3. 7. do 8. 7.  

Otroci in mladina je vesela vseh dobrot iz vaših 

rok. Povabljeni k sodelovanju za vesele in vroče 

dni za naš oratorij. Prinesete lahko sadje in 

kakšno pecivo in sokove itd. Imamo 100 otrok 

nekaj čez 20 animatorjev. Hvala za vso vašo 

podporo in molitev, da bi nam tudi letos uspelo 

narediti oratorij, katerega se bomo vsi z veseljem 

spominjali. Ob četrtkih bomo ob počitnicah molili pol ure pred sveto mašo, 

torej ob 19.30. Iskreno povabljeni. Molimo za nove duhovne poklice  pa tudi za 

druge potrebe našega sveta.  

KONCERT IN RECITAL – MATIC PODOBNIK 

 Vabljeni na orgelski recital Matica Podobnika, študenta Akademije za glasbo 

Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 5. julija 2022, ob 18. uri v župnijski 

cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. Zazvenela bodo dela Dietricha 

Buxtehudeja, Jamesa Naresa, Michaela Porra, Johanna Sebastiana Bacha, 

Felixa Mendelssohna Bartholdyja in Franceta Kimovca. Prisrčno vabljeni.  

RTV SLOVENIJA – PRENOS NEDELJSKE SVETE MAŠE 

V nedeljo, 7. avgusta ob 10h  

Prav je da se lepo pripravimo in kljub dopustom in počitnicam organiziramo 

svoj čas tako, da bomo lahko v čim večjem številu pri tej sveti maši. Ta sveta 

maša bo tudi edina tisto nedeljo v naši župniji. Sodelovali bodo vsi ministranti 

in oba zbora, mešani in mladinski. Z ministranti bodo še posebne vaje kakor 

tudi s pevskimi zbori. 
 

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    

 

 

 

                                      POČITNICE 
Dobri Jezus, hvala ti, za ta počitniški čas. Daj, da dobro izkoristim proste tedne: 

naj spletem nova prijateljstva, koristno preživim prosti čas in vsak dan znova 

občudujem lepote tvojega stvarstva. S svojo materjo Marijo mi stoj ob strani in 

me varuj pred nezgodami ter slabimi dejanji. Amen.  

 
Dihaj v meni, Sveti Duh, da 
bom mislil sveto. Vodi me, 
Sveti Duh, da bom delal 
sveto. Vabi me, Sveti Duh, da 
bom ljubil sveto. Daj mi moči, 
Sveti Duh, da bom varoval 
sveto. Varuj me, Sveti Duh, 
da svetega ne izgubim. 
Amen.Po; Youcat – molitvenik, 

Avguštin 
 
»Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom, vzklik hvaležnosti in 
ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta. Skratka, molitev je nekaj velikega, nekaj 
nadnaravnega, nekaj, kar mi osreči dušo in me druži z Jezusom.« sv. Terezija iz 

Lisieuxa 

Grafika: Sabina Zorman 
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