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POVABILO ZA ŽPS: Župnijski pastoralni sveti, iz naše in sosednje 

dekanije,  imajo svoje pomladansko srečanje v soboto, 5. marca s 

pričetkom ob 9. uri. Srečanje bo potekalo v Zavodu sv. Stanislava do 

13. ure. Na tem srečanju nas bo nagovoril g. nadškof Stane Zore. Vsi 

člani lepo povabljeni. Dobili se bomo ob 8.15 v Adergasu, se posedli v 

skupne avtomobile in odšli v Ljubljano. Kdor pa ne more na to srečanje 

to soboto, gre lahko v soboto, 12. marca, ko bo srečanje za člane 

nekaterih drugih dekanij. 

SPOVEDOVANJE NA TIHO NEDELJO: ob 14h bo Križev pot in 

spovedovanje do 16h. V spovednici bo »tuji spovednik« Vsi povabljeni k 

lepi spovedi pred Velikonočnimi prazniki! 

P. 29. 2. 

ob 18.
00

 

Osvald, benediktinec, škof; prestopni dan 

+ Ana Petrič 

T. 1. 3. 

ob 10.
00 

18.00 

Albin (Zorko), škof; Feliks III., papež 

+ romarska maša – za božji blagoslov 

+  Marija Repnik 

S. 2. 3. 

ob 7.
00 

Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja 

+  po namenu darovalca »S« 

Č. 

 

3. 3. 

ob 18.
00

 

Kunigunda, kraljica; Marin in Asterij, mučenca 

- Za duhovne poklice - ŽPS 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 4. 3. 

ob 18.
00

 

Lucij I., papež; Hadrijan Škotski, mučenec; prvi petek 

+ Janez Jenko 

S. 5. 3. 

ob 18.
00

 

Hadrijan (Jadran), muč.; Olivija, (Livija), muč.,prva sobota 

+ Pavla Kern 

N. 6. 3.  
ob 8.

00 

ob 10.
00 

ob 15.
00 

4. postna nedelja; Marcijan, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

STIŠKA VAS – križev pot 

P. 7. 3. 

ob 18.
00 

Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel, škof 

+ Marija Zorman – Španova mama 

T. 8. 3. 

ob 18.
00 

Janez od Boga, red. ustanovitelj; Beata (Blažka), mučenka 

+++ starši, Jože in Albina Špenko 

S. 9. 3. 

ob 7.
00 

Frančiška Rimska, redovnica; Bruno Kverfulski, škof, muč. 

+ Pavla Smrekar r. Selan 

Č. 10. 3. 

ob 18.
00 

40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof 

+ starši in brat Pavec 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 11. 3. 

ob 18.
00 

Sofonij, škof; Konštantin, spokornik, mučenec 

+ Miha Kepic (obl.) 

S. 12. 3. 

ob 18.
00

 

Inocenc I., papež; Justina, devica, redovnica; gregorjevo 

+ Alojz in starši Zupan (obl. 

N. 13. 3. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

5. postna nedelja; - Tiha nedelja; Kristina, mučenka 

- za žive in pokojne farane 

+++ starši Vodnikovi 

 

NAMENI SV. MAŠ od 29. februarja do 13.marca 2016 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

4. postna nedelja 
  

 
 

Oče pa je velel svojim 
služabnikom: »Brž prinesite 

najboljše oblačilo in ga oblecite, 
in dajte mu prstan na roko  

in čevlje na noge; in pripeljite 
pitano tele in ga zakoljite in jejmo  
ter se veselimo; zakaj ta moj sin je 

bil mrtev in je oživel;  
je bil izgubljen  
in je najden.«  

 

(Lk 15,22–24) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 1 iz 

Trate za čiščenje in krašenje  

cerkve. Za naslednje 14 dni je na 

vrsti v soboto, 5. 3. skupina  št. 2 

iz Trate. Sedaj je postni čas in našo 

cerkev krasimo bolj skromno. 

Najlepše jo okrasimo s svojo 

prisotnostjo pri sveti maši. Lepo 

povabljeni tudi med tednom. 

 
METLA – Inženir je prišel prvič v 

službo in šef mu poda metlo. Inženir 

mu užaljeno pravi: »Jaz sem vendar 

inženir!« – »Oh, oprostite! Takoj vam 

bom razložil, kako deluje.« 
 

DIAGNOZA – Neki zdravnik se je 

zelo ponašal s svojimi hitrimi 

diagnozami. Ko v ambulanto stopi 

pacient, ga ostro pogleda ter reče: 

»Imate velik izrastek na desni strani 

svojih prsi. Vendar brez skrbi, hitro 

ga bomo zmanjšali.« – »Raje ne, 

gospod doktor, to je namreč moja 

denarnica.« 

 

 

 



 

MLADINSKO SREČANJE – MLAJŠI:  
Skrivnostni ostržek nas je v soboto lepo povabil na prvo 

srečanje in pripravo oratorij 2016. Zbralo se nas je lepo 

število mladih, ki z veseljem vstopajo na pot resne 

priprave letošnjega oratorija. Naslednje srečanje bo že v 

petek, 4. marca ob 19. uri. Tokrat ste povabljeni še vsi 

ostali, ki se nam želite pridružiti. Dogovorili pa smo se 

že, da bo letos oratorij in da bo v prvem tednu meseca julija. Koliko dni 

bo trajal še nismo dozoreli, zagotovo pa bo manj kakor en teden. Končal 

se bo zagotovo v nedeljo, 10. julija. Tako, da boste starši lažje 

organizirali svoje dopuste, in mladi svoje počitnice. Hvala vam za pomoč 

in sodelovanje pri graditvi skupnosti mladih v naši župniji. 

 

NA KRIŽEV POT V STIŠKO VAS 

V NEDELJO, 6. MARCA OB 15. URI 

Naša župnija je nekoč romala v postnem času v Stiško vas na postno 

pobožnost Križevega pota in sv. maše. Na zadnji seji ŽPS smo se o tem 

lepem dogodku za našo župnijo spomnili ter se odločili, da gremo zopet v 

Stiško vas na Križev pot. To bo za našo župnijo lepa spodbuda, da 

oživimo delček nekdanje postne pobožnosti. Lepo povabljeni. 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE 

od petka, 29. aprila do nedelje, 1. maja 

Že v zadnjih oznanili je natančno opisano vse o 

romanju. Zadnji rok ostaja datum naslednje nedelje, to 

je 6. marec. Torej vsi, ki res želite poromati k           

Sv. Frančišku in sv. Klari, se čim prej oglasite in 

potrdite svojo pot na romanje v Assisi.  

 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »Pod lipo« Adergas vabi v 

soboto, 5. 3. ob 19h na večer spomina na vojake 1. svetovne vojne. Ob 

pesmi, sliki in besedi bomo prisluhnili mislim iz dnevnika Tratarjevega 

Joža, ki se je vrnil iz bojev star 35 let. Večer v katerem bodo po 100 letih 

oživele pred nami grozote vojne, ki jih je doživel naš rojak Jože. Lepo 

povabljeni! 
  
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 
 

 

 

 

Naj vas navdihuje molitev svete Faustine, ponižne glasnice 

Božjega usmiljenja v našem času: 

 

»Pomagaj mi, o Gospod, da bi:  

bile moje oči usmiljene, da 

nikoli ne bi sumničila in ne 

sodila po zunanjosti, ampak 

iskala to, kar je v dušah mojih 

bližnjih lepo, in jim pomagala;  
 

bil moj sluh usmiljen, da bi se 

sklanjala k bližnjim v potrebah,  

da bi moja ušesa ne bila 

brezbrižna ob bolečini in 

vzdihih bližnjih;  
 

bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli ne govorila zaničljivo, 

temveč imela za vsakega besedo tolažbe in odpuščanja;  
 

bile moje roke usmiljene in polne dobrih del; 
 

bile moje noge usmiljene, da bi svojim bližnjim vedno hitela na pomoč, ne 

oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost;  
 

bilo moje srce usmiljeno, da bi čutila vse trpljenje bližnjih«  
(Faustinin dnevnik, 163). 

Grafika: Sabina Zorman 
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