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PODARI NAM GOSPOD V POSTNEM ČASU VEČA ČASA ZA OBISK 

SVETE MAŠE, KRIŽEVEGA POTA IN OSEBNE MOLITVE 

              NAMENI SV. MAŠ od 13. 3. – 26. 3. 2023 

P. 13. 3. 

ob 18.00 

Leander Seviljski, menih, Kristina, mučenka 

+ Ivan Delavec, 7. dan 

+ Marija Jereb 

T. 14. 3. 

ob 18.00 

Matilda, kraljica; Pavlina redovnica 

+ Mihael Bidar in starši Marija in Miha 

+ Pestar Mici 

S. 15. 3. 

ob 7.00 

Ludovika de Marillack, redovnica; Klemen Marija Dvoržak, 

+ Ivanka Ropret 

Č. 

 

16. 3. 

ob 18.00 

Herbert, škof; Hilarij in Tacijan; bl. Danijel Halas, duhovnik 

+ Frančiška Škrlec, 30. dan 

P. 17. 3. 

ob 18.00 

Patrik, škof, Jedrt (Jerica), devica, opatinja; Jožef iz Arimateje 

+ Alojz in Frančiška Selan (obl.) 

+ Janez Kern, Hribarjev ata 

S. 18. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jožef, Jezusov rednik; Ciril Jeruzalemski, škof 

+ Miha Kepic in Ivana (obl.) 

+ Jožef Zakrajšek in Frančiška Plevel 

N. 19. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. postna nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+++ Gašperlinove, Moranove, Berlinove, Bankove, 

Vidmarjeve in Anica Moran 

P. 20. 3. 

ob 18.00 

Martin iz Brage, škof 

+ Marija Jerič, 30. dan 

+ Terezija Česen 

T. 21. 3. 

ob 18.00 

Serapion, škof, mučenec 

+ Leopold Plevel (obl.) 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

S. 22. 3. 

ob 7.00 

Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh 

- V zahvalo JHL 

Č. 23. 3. 

ob 18.00 

Alfonz iz Mongroveja; Jožef Oriol; Rebeka, redovnica 

+ Jože Čimžar (obl.) 

+ Mici Pestar 

P. 24. 3. 

ob 18.00 

Katarina Švedska, redovnica; Oskar Romero, škof, mučenec 

+ Ciril in Jože Zavrl 

S. 25. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Gospodovo oznanjenje – CELODNEVNO ČEŠČENJE  

+ Ana (obl.) in Ivan Petrič 

+ Silvo Pilar 

+ Franc Jenko 

N. 

 

 

 

26. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

ob 15.00 

5. postna, tiha nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Marta in Vinko Blaznik (obl.) 

+ Tereza Sedič 

STIŠKA VAS – zaobljubljena pobožnost s križevim 

potom in sveto mašo za farane 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – nedelja božje besede; 3 postna nedelja 

 
Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor pije 

od te vode, 
bo spet žejen.  

Kdor pa bo pil od vode,  
ki mu jo bom jaz dal,  
ne bo nikoli žejen,  
ampak bo voda,  
ki mu jo bom dal,  

postala v njem izvir vode,  
ki teče v večno življenje.« Žena mu je 

rekla:  
»Gospod, daj mi te vode,  

da ne bom žejna  
in ne bom hodila  
sem zajemat.« 
(Jn 4,13–15) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št 8 iz Velesovega ki je 

skupaj z družino iz Češnjevka lepo 

očistila in okrasila cerkev za 

postnih 14 dni.  V soboto, 18. 3. bo 

na vrsti združena skupina 9+10 iz 

Velesovega.  Hvala za vašo skrb, 

da imamo urejeno našo lepo cerkev 

    

Za nasmeh 
RIMLJANI: Učitelj: Simon, 
povejmi kaj o starih 
Rimljanih.« Simon po 
dolgem premisleku: »Vsi so 
že pomrli.« 
POSTRVI: »Natakar« 
zakliče gost, »prinesite mi 
postrvi« - »Meni tudi«, se 
oglasi drugi. »Ampak 
svežo!« Natakar gre proti 
kuhinji in naroči: »Dvakrat 
postrvi. Enkrat svežo!« 
 



PRIPOROČAMO – RADIJSKI MISIJON 

18. radijski misijon na Radiu Ognjišče z naslovom Ko se temelji reda podirajo 

– Kaj more storiti pravični? (Ps 11, 3) bo potekal od 26. marca do 1. aprila 2023. 

S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bo sodeloval 

nadškof Marjan Turnšek. 

PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA je liturgično prestavljen na 18 marec. Svete 

maše so zato kakor ob praznikih ob 8h in ob 18h. Lepo vabljeni. 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA : 25 MAREC tudi materinski dan. 

Predlagani termini molitvenih skupin: 

- Od 9h – 10h – Praprotna Polica 

- Od 10h – 11h – Adergas 

- Od 11h – 12h – Trata 

- Od 15h – 16h – birmanci in ostale veroučne skupine od 1 – 7 razreda 

- Od 16h – 17h – Velesovo 

- Od 17h – 18h – ostali ki se niste mogli uvrstiti v ostale termine. 

Ob 18h bo sv. maša, ki jo bo vodil g. župnik v Smledniku. David Jensterle. 

Dragi farani. Iskreno vas vabim, da si vzamete čas v tem predvelikonočnem času 

za svojo duhovno rast. Tako vabim mlade in starejše. Vem da imate cel kup stvari 

od raznih nastopov in treningov in ne vem kaj še vse organiziranih za sobote. 

Prav nič ne bo škodovalo, če boste  eno soboto in eno uro ali dve prosili 

trenerja, da vas pač tokrat ne bo. Nebeški blagoslov in Marijino varstvo naj 

vam pomaga pri vaših odločitvah. 

       
Nekateri važni datumi v letošnjem pastoralnem letu 

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

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

- 31. 3. – 1. 4. – duhovne vaje in priprava za prvoobhajance 

- 9. 4. – Velika noč 

- 14. 4. – 16. 4. – animatorski vikend za pripravo oratorija 2023 

- 9. 5. ob 18h  – 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 

al 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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 sončni žarek 14 dni pred praznikom -  Adergas 

 
 

Mama je ena sama,                   naj ne ostane brez mame 

Prva radost je mama, nihče na širnem svetu, 

Prvi spev nina – nana, naj žive naše mame, 

Prva beseda: mama! Mame – najlepše na svetu! 

 

Dajmo vse rože mami,          Tone Pavček 

dajmo vsa sonca mami, 

pesem, ki v nas se drami. 

Dajmo zapojmo mami: 
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