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DANES POPOLDAN ob 16h  – KONCERT domačih pevskih zborov Mešani 

in Otroški zbor. Iskreno povabljeni. Zahvalimo se s svojo udeležbo vsem 

možem in ženam, mladim in otrokom, ki svoj čas darujejo, da nam je pri 

številnih mašah in slovesnostih lepo. Koliko večerov morajo zapustiti prijetno 

družinsko življenje in se odpeljati na vaje in k maši in na pogrebe in …. Ja 

              NAMENI SV. MAŠ od 16. 1. 2023 – 29. 1. 2023 

P. 16. 1. 

ob 18.00 

Honorard, škof; Berard in maroški mučenci 

+ Ivanka Ropret 

T. 17. 1. 

ob 18.00 

Anton (Zvonko), puščavnik; Anton Koprski, redovnik 

+ Marija Jereb (obl.) 

S. 18. 1. 

ob 7.00 

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka; Jakob Hilarij, redov. 

+ Zofka Cuderman 

Č. 

 

19. 1. 

ob 18.00 

Makarij Aleksandrijski, opat; bl. Frančišek Irenej Baraga 

+ Ivan Petrič 

+ Mici Pestar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 20. 1. 

ob 18.00 

Fabijan, papež, mučenec; Sebastijan (Boštjan), mučenec 

+ Marjeta Pucelj (obl.) in Apolonija Kne 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

S. 21. 1. 

ob 16.00 

ob 18.00 

Agnes (Neža, Janja) devica, mučenka 

- V zahvalo za zdravje in M. B. v priprošnjo (M.Č.) 

+ Ahčin Martin (obl.) 

N. 22. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. nedelja med letom – nedelja Božje besede 

- za žive in pokojne farane 

+ Janez Murnik (obl.) 

+ Terezija Česen 

P. 23. 1. 

ob 18.00 

Henrik Suzo, dominik.; Ildefonz, škof, zaroka Marije in Jožefa 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

+ Ivan Petrič 

T. 24. 1. 

ob 18.00 

Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; Felicija, škof 

+ Frančiška in Janez Plevel (obl.) 

S. 25. 1. 

ob 7.00 

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska 

+ Reza Sedič 

Č. 26. 1. 

ob 18.00 

Timotej in Tit, škof; Pavla Rimska, vdova 

+ Frančiška Kozina (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 27. 1. 

ob 18.00 

Angela Merici, devica ust. Uršulin; Vitalijan; Teodorik 

+ Franc Jenko 

+++ Šuštarjeve 

S. 28. 2. 

ob 18.00 
Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj; Janez Galski 

+ Mici Pestar (obl.) in Valentin 

V priprošnjo D. S. 

N. 

 

 

 

29. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. nedelja med letom 

- za žive in pokojne farane 

+ Anica Vreček – (Zofka) 

+ Stanislav Murnik 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – nedelja božje besede 

 
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je 
zagledal dva brata: Simona, ki se je 
imenoval Peter, in njegovega brata 
Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila 
sta namreč ribiča.  »Hodíta za menoj in 
narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj 
sta pustila mreže in šla za njim. in ko je 
šel od tam naprej, je zagledal dva druga 
brata: Jakoba, Zebedejevega sina in 
njegovega brata Janeza, ki sta s svojim 
očetom Zebedejem v čolnu popravljala 
mreže. Poklical ju je in onadva sta takoj 
pustila čoln in očeta ter šla za njim. 
                           (Mt 4,18–22) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št 4 iz Velesovega za 

čiščenje in ureditev cerkve za 

naslednje 14 dni.  V soboto, 21. 1. 

bo na vrsti skupina št. 5 iz 

Velesovega. V času ko je vaša 

skupina na vrsti za 14 dni se je res 

potrebno potruditi da vse skupaj in 

rože in ostalo zdrži primerno 

prostoru vseh 14 dni. Če pač to ne 

gre je zelo lepo če po enem tednu 

pride ta ista skupina cerkev pogleda 

in če je potrebno kaj pospravi in 

dodela po potrebi. Hvala vam za 

vašo skrb. 

    

SMEH PRIPOROČAMO 
»Ko bom velik , bom postal 
učitelj, kajti učiteljem se 
najlepše godi.«  
Zakaj?«- Dopoldne imajo 
zmeraj prav, popoldne  pa 
zmeraj prosto« 



hvala vam dragi pevci in Bogu. Hvala vsem, ki vas pri vsem tem podpiramo. 

Povabljeni danes ob 16h da jim vsaj iz srca lahko zaploskamo.  

MESEC VERSKEGA TISKA: Sami dobro veste, da verski tisk v naši državi 

žal nima posebne medijske pozornosti. Zagotovo, da ne, ker piše pretežno iz 

področja vere in kulture. To pa vse skupaj zlasti slednje ni kaj po godu 

splošnemu mnenju po medijskih predstavah. Vsi pa pogledamo na koledar in 

verni in neverni, kdaj bomo v naslednjem letu praznovali Veliko noč, Veliki 

šmaren, Božič, pa tudi »SV.OFO«, prvi maj in druge verske in »ne« verske  

praznike. Če že ne zaradi tega kdaj bomo skupaj pri bogoslužju, pa zaradi tega, 

da si bomo pravočasno oskrbeli šunko, hren, ter načrtovali tako imenovane 

»podaljšane vikende« Ja zagotovo smo deležni zaradi vseh praznikov številnih 

dobrot. Vendar ali se kdaj vprašam, kaj pa pomeni nek praznik, da sedaj 

barvamo pirhe, jemo slastno šunko, gremo sredi noči k polnočnici ter se čudimo 

številnim dogodkom in ne dogodkom pa še celo prepovedanim dogodkom. 

Prav je da se o tem poučimo. Samo to je važno sicer je res vse skupaj brez veze. 

Sam opažam, da bi bil za resnične informacije zelo prikrajšan in resnično 

omejen če bi prebiral samo ene vrste časnikov.  

SREČANJE ZA ANIMATORJE – oratorij 2023 – petek 20. 1. ob 20h. Vsi 

animatorji lepo povabljeni. 

Duhovniški oktet Oremus – nedelja; 22. 1. ob 19h 
Izvedli bodo »BOŽIČNO ZGODBO« v svetopisemskih besedilih in slovenskih 

pesmih, po scenariju Jožefa Močnika ter v priredbah skladb Janeza Močnika. 

Sodelovali bodo še: Pavle Ravnohrib, glasnik ; Jerneja Čemažar, flavta 

Barbara Snedec, violina; Dušan Ješelnik, orgle 

Damijana Božič – Močnik, umetniški vodja. 
Iskreno vabljeni 

Nekateri važni datumu v letošnjem pastoralnem letu 

- 5 – 12. 2. zimske počitnice 

- 22. 2. – pepelnica 

- 24. 3 – 26. 3. – duhovne vaje za naše birmance  

- 25. 3. – Gospodovo oznanjenje – dan celodnevnega češčenja 

- 9. 4. – Velika noč 

- 9. 5. – srečanje z naškofom pred birmo 

- 14. 5. ob 11h – slovesnost svete birme 

- 21. 5. ob 10h – slovesnost prvega sv. obhajila 

- 2. 7 – 7. 7. oratorij 2023 

To je že nekaj zagotovo datumov in dogodkjov, ki se bodo zgodili. Da si boste znali danes 

v tako hitrem tempu življenja vse pravočasno urediti. 

 
 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    
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»SPREOBRNITE SE, PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO.« 
 

Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim pomenom 
besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo 
oznanilo. Jezus ni tako kot Krstnik "glas vpijočega v puščavi", ampak je pravi glasnik, 
ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel 
svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori nam.Oznanilo je isto, kot ga je 
oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil na spreobrnite se in torej na predstavljanje 
kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus začenja s “Spreobrnite se!”, 
z besedo, ki je zelo globoka. Njen temeljni pomen je obrniti se naokrog, obrniti se 
nazaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo se je približalo, je 
tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato se morajo spreobrniti, se obrniti, če ga 
hočejo srečati, videti, narediti za svojega. 
Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? Beseda nebesa je Judom služila, da so se 
izognili izgovarjanju Božjega imena. Zaradi tega je bila ljuba Mateju, ki dobro ve, da 
je pridevnik nebeško ali Božje subjektni atribut in da je torej pomen celotnega izraza 
isti kot Bog kraljuje. To je dogodek, ki se v Jezusovem oznanjevanju samo ne 
približuje, ampak se je približal, je tukaj. Tam namreč, kjer je nekdo, ki izpolnjuje 
Božjo voljo, ki izpolnjuje vso pravičnost, tam je navzoče “Božje kraljestvo”. No, 
takšen je Jezus. Spreobrniti se torej pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti 
v občestvo z njim.  

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
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