
 

  

 

OZNANILA in obvestila do 10. aprila 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 

Verouka v velikonočnem tednu ne bo, vendar res vabim, da se 

otroci v soboto udeležijo molitvene ure, ki bo posebej za vas 

pripravljena! 

- ob 8h – sveta maša – g. Blaž Dobravec, kaplan v Šenčurju in Cerkljah, 

- ob 9h – molijo farani iz Praprotne Police, 

- ob 10h – molijo farani Adergas, 

- ob 11h – molijo farani iz Trate, 

- sledi odmor do 15h, 

- ob 15h – farani iz Velesovega, 

- od 16h – vsi veroučenci, nižjih razredov še posebej prvoobhajanci, 

- ob 17h – veroučenci iz višjih razredov – od 5. razreda naprej, še posebej 

birmanci, 

- ob 18h – mladina.  Prav lepo in iskreno povabljeni tudi ostali. 

- ob 19h – ZAKLJUČNA SVETA MAŠA, ki jo vodi naš dekan v  

Šenčurju g. Urban Kokalj. Lepo povabljeni v čim večjem številu. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 28. marca do 10. aprila 2016 

P. 28. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Ponedeljek v velikonočni osmini; Milada (Marija); Bojan 

+ Vinko in Marta Blaznik 

+ Ana Petrič (obl.) 

T. 29. 3. 

18.00 

Torek v velikonočni osmini; Bertold, redovnik 

+ Ivan Martinjak 

S. 30. 3. 

ob 7.00 
Sreda v velikonočni osmini; Janez Klimak, opat; Amadej 

+++ družina Alič 

Č. 

 

31. 3. 

ob 18.00 

Četrtek v velikonočni osmini; Vido, opat; Benjamin; Kornelija 

+++ Bdetovi 

P. 1. 4. 

ob 18.00 

Petek v velikonočni osmini; Tomaž Tolentinski; prvi petek 

+ Janez Zupin 

S. 2. 4. 

ob 8.00 

ob 19.00 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA; Frančišek; prva sobota 

- Mariji v zahvalo in priprošnjo »O« 

+ Marija Bidar (obl.) in Miha Bidar 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

N. 3. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. velikonočna, bela nedelja, nedelja božjega usmiljenja 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Ropret (obl.) Velesovo 35 

P. 4. 4. 

ob 18.00 
Izidor Seviljski, škof;  Litur. praznovanje Gosp. Oznanenja 

+ Marija Selan 

T. 5. 4. 

ob 18.00 
Vincencij Ferer; Julijana in Eva iz Liegea, redovnici 

+ Janez Jenko 

S. 6. 4. 

ob 7.00 
Irenej iz Srema, škof; Peter Veronski, mučenec 

- v dober namen 

Č. 7. 4. 

ob 18.00 
Aleksander, mučenec; Janez Krstnik de la Salle; Herman; 

- za duhovne poklice (ŽPS) 
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM  

P. 8. 4. 

ob 18.00 
Maksim in Timotej, mučenca; Dionizij; Julija Billiart 

+++ starši Hrovat, Zakrajšek in Plevel 

S. 9. 4. 

ob 18.00 

Maksim Aleksandrijski, škof; Valtruda, redovnica 

+ Stanislav Snedec 

N. 10. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. velikonočna nedelja; Domen (Domnij) škof; Ezekijel pr. 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Janez Zupin 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 
2. velikonočna nedelja  

 
 

Čez osem dni so bili njegovi 
učenci zopet notri in Tomaž 
med njimi. Jezus pride pri 

zaprtih vratih, stopi v sredo in 
reče: »Mir vam bodi!« Potem 
reče Tomažu: »Deni svoj prst 
semkaj in poglej moje roke;  

podaj svojo roko in jo položi v 
mojo stran in ne bodi neveren,  

ampak veren!«  
(Jn 20,26–27) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 3 iz Trate 

za čiščenje in krašenje  cerkve. Prav 

tako tudi hvala prvi skupini iz 

Velesovega, za čiščenje in darove za 

krašenje cerkve. Hvala vsem, ki ste v teh 

dnevih pomagali pripraviti in vse urediti 

za velikonočne praznike. (božji grob, 

veliko tridnevje, procesija…) 

Za naslednje čiščenje in krašenje 

predlagam soboto, 9. aprila in sicer na 

vrsti je skupina št. 2 iz Velesovega. 

 

PRAZNIK MARIJINEGA 

OZNANJENJA: 

Ker se praznik uradno zaradi 

velikega petka prenese na 

ponedeljek, 4. 4., bomo tudi takrat 

imeli »Marijino mašo«. 

Celodnevno češčenje ob tem 

prazniku pa bo že v soboto, 2. 2.  

 

 



NA VELIKONOČNI PONEDELJEK, ko je tudi dela prost dan lepo 

povabljeni k dopoldanskim svetim mašam, popoldan pa gremo v »Emavs« 

Druga možnost pa je, da se nam pridružite pri lepem nekdanjem velikonočnem 

družabnem srečanju. KUD pripravlja »valucanje« in sekanje pirhov. Začetek 

druženja je že ob 14. uri in naprej.  

VELIKONOČNO VOŠČINO NADŠKOFA 

STANETA ZORETA: Spoštovani bratje in sestre, 

še malo, pa bo po dnevih posta in svetega molka po 

naših cerkvah in svetiščih spet zadonela ena najlepših 

melodij – vstajenjska aleluja. Potem, ko je Jezus šel 

skozi temo izdajstva in zatajitve, potem ko je šel skozi 

temo zapuščenosti od najbližjih, potem ko je šel skozi 

predstavo sodnih oblasti svojega časa in skozi 

zasramovanje množic, potem ko je šel skozi muko 

križevega pota in skozi razpetost umiranja, potem ko 

je šel tudi skozi zapuščenost od Očeta in skozi 

neusmiljeno dokončnost groba, je v prvem svitanju 

velikonočnega jutra vstal iz groba. To je temeljno oznanilo krščanstva: Jezus je 

umrl zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. Jezus je umrl in 

živi. Zato ne moremo in ne smemo zanikati hrepenenja po vstajenju in 

življenju, ki ga nosimo v sebi. Ne smemo utišati želje po izpolnjenosti, po kateri 

kriči vse naše bitje. Vstajenje ni utvara in izpolnitev ni privid. Večno življenje 

ni fatamorgana nesrečnega človeštva, ampak je dar, ki nam ga s svojim 

vstajenjem prinaša Gospod Jezus Kristus. Vabim vas, dragi dobri ljudje, ki ste 

žejni življenja, da v teh dneh prisluhnete Jezusovim besedam učencu Tomažu: 

Ne bodi neveren, ampak veren. In kakor je Jezus premagal trpljenje in smrt, 

smo tudi mi poklicani, da se borimo proti trpljenju in spoštujemo umiranje, saj 

umiramo zato, da bomo vstali – vstali v življenje. Vsem voščim blagoslovljeno 

veliko noč. Vi, ki ste bolni in trpite – naslonite se na Jezusa; vi, ki ste zatirani in 

izkoriščani – ozrite se na Jezusa; vi, ki ste preganjani – oklenite se Jezusa; vi, ki 

ne vidite smisla življenja – zaupajte v Jezusa. Vsi skupaj z Jezusom stopajte 

proti odrešenju in vstajenju. Blagoslovljeno veliko noč želim tudi Slovencem po 

svetu – naj skupaj z nami pojejo Vstalemu. Blagoslovljeno veliko noč, tistim, ki 

boste ta dan delali – naj bo vaša požrtvovalnost del Božje skrbi in nežnosti do 

človeka. Radostno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim tudi našim 

sestrskim cerkvam. Vsem kličem: Gospod je vstal. Zares je vstal. Aleluja. 

PRAZNOVANJE ZA NAŠE MAME – MATERINSKI DAN pa pripravlja 

KUD Pod lipo Adergas v nedeljo, 3. 4. ob 15. uri se začne kulturni program z 

igrico: »Polžek gre voščit« Drage mame in mamice lepo povabljene na 

praznovanje. 
  
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 

 

 

 

 
 

VELIKA NOČ 
 

Svetloba vstajenja. 

Svetloba življenja.  

Svetloba ljubezni. 

Božja svetloba! 

 

Grob ni konec.  

Grob je začetek novega življenja, 

ki premaga se naše grobove. 

 

Ljubezen in življenje – večni boj proti smrti –  

in velika zmaga. On je zmagal.  Življenje je zmagalo. Ljubezen je zmagala. 

Življenje, ljubezen, Bog zmagujejo sredi teme, čisto tiho in neopazno, brez 

gledalcev in televizijskih šovov, brez orožja in nasilja. 
 

Andrea Schwarz 

DRAGI FARANI, 

ob prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vam Vstali podari 

tako ljubezen, ki bo videla več in bo videla naprej ter da bi to ljubezen 

izkazovali v ugodnih in neugodnih okoliščinah in bi v vsakem človeku 

videli njegovo neskončno dostojanstvo.  
 
 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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