
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 12. 9. do 25. 9. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NAMENI SV. MAŠ 12. 9. do 25. 9. 2022 

P. 12. 9.  

ob 18.00 

Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido, mežnar 

+ Brigita Simšič r. Ban 

+ Marina Jagodic 

T. 13. 9. 

ob 18.00 

Janez Zlatousti, škof, cer. učitelj; Notburga, devica 

+ Mici Pestar 

+ Ivan Petrič 

S. 14. 9. 

ob 7.00 

Povišanje sv. križa 

+ Ivan Kern 

Č. 

 
15. 9. 

ob 18.00 

Žalostna Mati Božja 

- Za blagoslov v družini (S. M.) 

+ Andrej Ropret 

P. 16. 9.  

ob 18.00 

Kornelij, in Ciprijan, škof; Ljudmila (Milka), kneginja, muč. 

+ Katarina Prosen 

+ Jože Kešnar 

S. 17. 9. 

ob 18.00 

Robert Belarmino, škof; Hildegarda, redovnica 

+ Marko Vučan (obl.) 

+ Apolonija Kne 

N. 18. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

25. nedelja med l.; ned. svetniških kandidatov; Arianda 

- za žive in pokojne farane 

+++ Napotnikovi 

+ Cirila Kern (obl.) 

P. 19. 9. 

ob 18.00 

Januarij, škof, mučenec; Teodor, škof; Emilija, redovnica 

+ Marjeta Martinjak 

+ Ivan Kerničnik in Andrej Zarnik 

T. 20. 9. 

ob 18.00 
Andrej Kim Tae in drugi korejski mučenci 

+ za blagoslovljeno in uspešno šolsko in veroučno leto 

S. 21. 9. 

ob 7.00 

Matej (Matevž), evangelist, apostol; Jona, prerok 

+ Terezija Česen 

Č. 22. 9. 

ob 18.00 

Mavricij , muč.; Pavel in Avguštin, korejska katehista, muč. 

+ Jožef Konjedic 

+ Cilka Potočnik 

P. 23. 9. 

ob 18.00 

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik; Lin, papež 

+ Franc in Marija Grilc (obl.) 

- Za zdravje in Božji blagoslov v družini S. Š. 

S. 24. 9. 

ob 1200 

ob 16.30 

ob 18.00 

Anton Martin Slomšek; Rupert Salzburški, škof; Marija  

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

- Zlata poroka 

+ Marjan in Jana Jenko 

+ Jože in Ciril Zavrl 

N. 
 

 

 

25. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 
 

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja, ekum. dan 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože in Francka Lah 

+ Magda Kern 

25. .nedelja  med letom 

 
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest 

tudi v velikem, kdor pa je v 

najmanjšem krivičen, je krivičen tudi 

v velikem. Če torej niste bili zvesti 

pri ravnanju s krivičnim mámonom, 

kdo vam bo zaupal resnično dobrino? 

In če niste bili zvesti pri tujem, kdo 

vam bo dal, kar je vaše? Noben 

služabnik ne more služiti dvema 

gospodarjema; ali bo enega sovražil 

in drugega ljubil, ali se bo enega 

dŕžal in drugega zaničeval. Ne 

morete služiti Bogu in mámonu.«  

(Lk 16,10–13)» 
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 4 in 5 iz Praprotne 

Police. Za naslednje 14 dni  je na 

vrsti v soboto, 17. 9.  Praprotna 

Polica št. 6 in v soboto 24. 9. skupina 

št. 7 iz Praprotne Police. Hvala tudi 

Pristavovim na Trati, ki so cele 

počitnice skrbeli za urejeno cerkev. 

 

Po tednu dni šole Špela prikoraka 

domov z enico. Oče ji namrščen 

reče; » Špela tale tvoja ocena mi ni 

prav nič všeč. Oči, mi je pa všeč, da 

imava podoben okus, mu odgovori 

Špela, Tudi meni ni všeč. 

Učiteljica slovenščine prvo uro 

vpraša: »zakaj rečemo, da je 

slovenščina materin jezik«? 

Karmen ustreli: »Ker imajo očetje 

bolj malo besede! 

 



ŠE VEDNO JE MOŽEN VPIS V NOVO VEROUČNO LETO ; Ker vem da 

nekaj staršev še ni utegnilo vpisat svojega otroka  v prvi razred prosim če to 

naredite v naslednjem tednu, če je mogoče v dopoldanskem času. Če ne morete 

drugače potem pa pridite pred samim veroukom ob 16h.  Verouk se bo začel v 

ponedeljek, 12. septembra. Urnik je nekoliko popravljen še posebej za 3 

razred.  

URNIK VEROUKA 2022/2023 

Sedaj boste tudi lažje uskladili tudi vse ostale dejavnosti. 

PRISPEVEK veroučnih učbenikov in delovnih zvezkov ter ogrevanja: 

Vsak učenec = 20.00 € , vsak naslednji iz družine ima 5€ manj. 

1.r – delovni zvezek =  12 €. lit. zv.  +5€ + 20 €  = 37,00 € 

2.r. delovni zv. + prispevek + lit. zv.  = 12 +20+5€  = 37,00 € 

3.r. enako kot 2r = 37€ 

4.r. učbenik  = 9,5 € + delovni zvezek = 7,5 € +20 € prispevek  = 37 € 

od 4. do 7. razreda je vse enako ; 37,00 € 

8 + 9  - birmanci – delovni zvezek  = 13,5 €  + 20  = 33,5 € 

Od 4 do 7 razreda so še enaki učbeniki in se jih lahko izposodite pri katerem koli 

znancu ali sorodniku.  

VSESLOVESKO SREČANJE : Stična mladih slovenskim mladim 
skozi različne aktivnosti ponuja izkušnjo Boga.  Stična mladih je 
»prebujati mlade, da vstanejo in hodijo za Kristusom«. Stično 
mladih Pod okriljem Katoliške mladine pri organizaciji Stične 
mladih vsako leto sodeluje več kot  200mladih, ki skozi leto 
zavzeto in premišljeno snujemo dogodek. Letošnje geslo Stične 
mladih je Izberi vihar. Vse mlade vabim da se organizirate in 
sporočite število udeležencev  da uredimo prijavnice. In 
prevoz. Vstopnina je 15 EUR začetek je ob 11h s sv. mašo. 
Vse podrobnosti in novosti o programih in dogodkih najdeš na 
spletni strani.www.katoliskamladina.si.. 
 

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    

 

 

 

   

DO CILJA BREZ 

PODKUPOVANJA 

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem 

ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja 

nevarnost, da bi človek pomislil, kako 

nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po 

človeku, ki lahkomiselno in goljufivo 

ravna s tujim premoženjem. Da pa bi 

pravilno razumeli smisel te Jezusove 

prilike, ga moramo gledati v okviru 

sobesedila. 16. poglavje Lukovega 

evangelija namreč govori o našem 

odnosu do imetja, do bogastva, na neki 

način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj 

nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih 

materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, 

saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” 

(Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje 

srce? Za kaj me zares skrbi v življenju? Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v 

njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje 

znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše duhovno področje. 

Ura PONEDELJEK TOREK 

13.45-14.30  3. r. 

14.30- 15.15 4. r.  

15.30-16.15 5. r. 6. r. 

16.15-17.00 1. r. 7. r.  

17.00-17.45 2. r.      /     8. r. 9. r. 

16.15-17.00 Jezusove urice  

 Sabina Zorman 
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http://www.zupnija-velesovo.si/

