
 

  

 

 
 

OZNANILA in obvestila do 28. februarja 2016 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVABILO NA POSTNE VAJE 

Ne pozabimo v postnem času narediti čim več dobrega, Radi prihajajmo 

tudi med tednom k sveti maši, k pobožnosti Križevega pota ob petkih in 

podobno. Resno se pripravimo na lepo velikonočno sveto spoved ob letu 

Gospodovega usmiljenja. Na zadnji seji ŽPS smo se odločili, da bomo 

obudili starodavno postno pobožnost s križevim potom in sveto mašo v 

Stiški vasi. Zagotovo pa bomo imeli križev pot na tiho nedeljo ob 14. uri 

v župnijski cerkvi. Vključimo se v akcijo 40 dni brez alkohola ter 

naredimo še kakšno drugo dobro delo. To je čas milosti in upanja za vse! 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 15. februarja do 28. februarja 2016 

P. 15. 2. 

ob 8.
00

 

Klavdij, redovnik; Georgija, devica;  

+ Janez Jenko 

T. 16. 2. 
------------

 

Julijana Koprska, mučenka; Onezim, škof;  

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

S. 17. 2. 

ob 18.
00 

Sedem ustanoviteljev reda servitov; Silvin, škof 

+ družina Rakovec 

Č. 

 

18. 2. 

ob 18.
00

 

Frančišek Regis, duhovnik; Janez Peter Nel, duhovnik 

+ Anton Ropret (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 19. 2. 

ob 18.
00

 

Konrad iz Piacenze, spokornik; Alvarez, redovnik 

+ Franc Maček (obl.) 

S. 20. 2. 

ob 18.
00

 

Sadot in perzijski mučenci; Jacinta in Frančišek, fatimska 

+ Franc Sirc (obl.) 

N. 21. 2.  
ob 8.

00 

ob 10.
00 

2. postna nedelja; Peter Damiani, škof; Irena Rimska 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Bukovnik in vse +++ Kuharjevi 

P. 22. 2. 

ob 18.
00 

Sedež apostola Petra, Maksimiljan Puljski, škof 

+ Mili Ergaver 

T. 23. 2. 

ob 18.
00 

Polikarp, škof, mučenec; Jožefina Vannini, red. ustanovit. 

+ Marjan in Jana Jenko 

S. 24. 2. 

ob 7.
00 

Matija apostol, Konstancij, redovnik; Modest Trierski, škof 

+ oče Vinko Repnik (obl.) in sorodniki 

Č. 25. 2. 

ob 18.
00 

Valburga, opatinja; Tarazij, carigrajski patriarh 

+ Jože Brezar (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 26. 2. 

ob 18.
00 

Aleksander (Branko), škof; Porfirij, puščavnik, škof 

+ Slavka in Jože Jereb 

S. 27. 2. 

ob 18.
00

 

Gabrijel ŽMB, redovnik; Bazilij in Prokopij, redovnika 

+ Janez Zupin 

N. 28. 2. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

3. postna nedelja; Roman opat, Hilarij (Radovan), papež 

- za žive in pokojne farane 

+ starši in brat Polajnar 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

2. postna nedelja 

  

Jezus jim reče: »Napolnite vrče z 

vodo!« In napolnili so jih do vrha. 

Nato jim reče: »Zajemite zdaj  

in nesite starešini!« In nesli so. 

 Ko pa je starešina pokusil vodo, ki 

je postala vino, in ni vedel, od kod je 

– strežniki pa, ki so  bili vodo zajeli, 

so vedeli – pokliče ženina in mu 

reče: »Vsak človek najprej daje 

dobro vino, in ko se napijejo, tedaj 

slabše. Ti pa si dobro vino 

 prihranil do zdaj.« 
(Jn 2,7–10) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 4 iz 

Adergasa za čiščenje in krašenje  

cerkve. Hvala tudi možem in 

fantom, ki so pospravili jaslice in 

celoten »božični okras«. Za 

naslednje 14 dni je na vrsti v 

soboto, 20. 2. skupina  št. 1 iz 

Trate.  

 

POSEBNA SPOSOBNOST – V 

cirkusu velik in močan moški 

popolnoma iztisne sok iz limone in 

obljubi tistemu, ki bi iz te limone 

iztisnil še kakšno kapljico, veliko 

nagrado. S tribune pristopi slaboten 

možiček. Gledalci strmijo, velikan 

se prizanesljivo smehlja. Možiček 

vzame v roko limono in z lahkoto 

iztisne iz nje še nekaj kapljic. 

»Nemogoče,« zajeclja velikan, »kaj 

ste po poklicu?« – »Delam na 

davčni upravi!« 
  
 

 



 

MLADINSKO SREČANJE – MLAJŠI: Čas je, da se 

znova srečamo ob sobotnih večerih. Prav je, da se 

začnemo pripravljati na poletni oratorij. Mnogi otroci in 

starši želijo izvedeti datum letošnjega oratorija. Vse 

mlade, ki želite resno sodelovati pri letošnjem oratoriju, 

prosim, da se dobimo v soboto, 27. februarja ob 19. uri v 

veroučni učilnici. Letošnji oratorij nosi vsebino 

priljubljene zgodbe malega OSTRŽKA. Pričakujem vas. 

BODOČI BIRMANCI – 2017 se nam bodo predstavili v 

nedeljo, 21. februarja pri sveti maši ob 10. uri.  Na oltar bodo položili 

svoje lastnoročno napisane in podpisane prošnje za sprejem na pripravo 

za prejem svetega zakramenta. Gre za zelo osebno delo, po katerem se 

končno vsak mladenič in mladenko osebno odločita za pot, ki vodi do 

svete birme. Mi farani pa jih želimo, na njihovi mladostni poti, podpirati z 

molitvijo in dobrim zgledom. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE 

od petka 29. aprila do nedelje 1. maja 

Osrednja točka letošnjega romanja je Assisi v Italiji. 

To je rojstni kraj Sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare. 

Obiskali bomo njuni rojstni hiši in cerkvi, kjer 

počivajo njuni posmrtni ostanki ter seveda prestopili 

sveta vrata v cerkvi Sv. Frančiška Asiškega.  Cerkev 

sv. Porcjunkule, mesto Perugia, najlepšega 

Umbrijskega mesta Spoleto, mogočno mesto Torri iz 

14. stoletja, srednjeveško mesto Gubbio in še marsikaj.  Dva dni bomo 

prenočili v enem izmed tamkajšnjih hotelov. V tem času si bomo ogledali 

še druge pomembne kraje in mesta kot so Orvieto – kraj evharističnega 

čudeža itd. Cena dveh nočitev v hotelu s polpenzionom in prevoz stane 

170 EUR na osebo. Ker je rezervacija omejena lepo prosim, da se do      

6. marca  vpišete. Akontacija vpisa je 50 EUR. Ostalo boste plačali v 

mesecu aprilu. Odhod bo ob 5h zjutraj. Vrnili se bomo 1. maja v nočnih 

urah. Kdor želi oditi z nami, naj se torej takoj prijavi. Ostala natančna 

navodila bodo še na voljo. 

  
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 
 

 

 

 

 

SPOVED – PRENOVA ŽIVLJENJA! 
Lahko si misliš, kaj se zgodi, če nekaj mesecev ne posodobiš svojega računalnika. 

Računalniški sistem se upočasni, ogrožajo ga nevarni virusi in hipoma utegneš izgubiti 

svoje podatke. Nejevoljna trditev, da ne potrebuješ 

odpuščanja in spovedi, je, kakor če bi rekel: Moj 

računalnik deluje tudi brez posodabljanja. Človek, 

ustvarjen po Božji podobi, neskončno presega 

tehnične naprave. Zato človek še bolj potrebuje 

skrbno in redno prenavljanje. Spoved, »zakrament 

sprave«, je priložnost, da te Bog sam prenovi, 

osvobodi in olepša.  

Kaj te uničuje? Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki ga storimo, ampak tudi 

dobro, ki ga opustimo. Greh torej ni samo jeza, neljubeznivost, zavist, majhna goljufija. 

Greh je tudi, da nismo pomagali, čeprav bi mogli. Greh je, če smo bili preleni, da bi 

razvijali svoje talente. Greh je, če smo se bojazljivo umaknili in nismo podprli pravične 

stvari. Takšni grehi in opustitve delujejo kakor virusi na računalnik. Naše življenje 

napravijo brezvoljno, žalostno in pusto. Še huje: en greh potegne za seboj drugega. 

Prikradejo se slabe navade. Če plevela ne izruješ, se razbohoti in zaduši dobro rastlino.  

Kako nam Bog podari nov začetek? Vsak greh je najprej greh proti Bogu. On 

nas je čudovito ustvaril. In kako ravnamo s tem darom? Bog noče, da ga zapravimo. Daje 

nam možnost, da naše življenje spet postane lepo in krepko.  

»Prilika o izgubljenem sinu« – ali bolje »prilika o usmiljenem očetu« – je ena 

najsijajnejših pripovedi v Svetem pismu in v svetovni književnosti. Prilika nam kaže 

Boga, polnega ljubezni in dobrote. Morda tvoji grehi niso tako veliki kakor pri 

izgubljenem sinu. A tudi ti si potreben usmiljene ljubezni Boga Očeta, ki vse 

brezpogojno odpušča. Premagaj se in pojdi k spovedi. Pomisli: tudi duhovnik in papež se 

spovedujeta. Veliki svetniki so redno hodili k spovedi.         Po: Youcat - birma 

Grafika: Sabina Zorman 
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