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NA ZADNJI SEJI ŽPS smo sklenili, da bodo od ponedeljka naprej vse večerne 

svete maše ob 19. uri. Ta termin bo trajal do konca Majnika, ko so tudi šmarnice 

ob 19. uri. Od 1. junija naprej so večerne svete maše ob 20. uri. 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE od 10. do 17. aprila. 

Ta teden bomo vsak dan molili molitev za duhovne poklice in poslušali pri sveti 

maši posebej pripravljeno duhovno misel. Duhovnikov je vsako leto manj in vsako 

leto jih gospod več poliče k sebi, kakor pa v svoj »vinograd«. To pomeni, da nas je 

vsako leto manj. Naslednje leto ne bo v vsej Sloveniji niti ene nove maše!? Pridite, 

molimo za nove duhovne poklice!  

BREZJE - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 17. APRILA. Naša dekanija je 

izbrana, da pripravi molitveno uro in sveto mašo to nedeljo na Brezjah. Zato vas 

lepo vabim, to nedeljsko popoldne, na Brezje v čim večjem številu. Ob 15. uri bo že 

molitvena ura pred najsvetejšim, ob 16. uri bo sveta maša. Še enkrat lepo povabljeni 

na Brezje. 

ANIMATORJI ORATORIJA! Letošnji oratorij bo od srede, 6. 7. do 

nedelje, 10. 7. V sredo bomo začeli že ob 8.30 v nedeljo pa bomo zaključili 

ob 17. uri. Naši mladi animatorji se lepo pripravljajo in v petek, 22. in 23. 

aprila pripravljamo intenzivne priprave v našem Domu.  

 

NAMENI SV. MAŠ od 11. aprila do 23. aprila 2016 

P. 11. 4. 

ob 19.00 

Stanislav, škof, muč.; Gema (Biserka) Galdani, devica, laikinja 

- V dober namen (S. J.) 

T. 12. 4. 

ob 19.00 
Zeon, Veronksi, škof; Julij I. papež; Alferij, opat 

+ Jože Kalan 

S. 13. 4. 

ob 7.00 
Martin I.,  papež, mučenec; Ida redovnica 

+++ Murnik 

Č. 

 

14. 4. 

ob 19.00 

Lidvina, devica; Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenici 

+++ starši Pilar (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 15. 4. 

ob 19.00 

Paternij, škof; Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 

+ Marjan Česen (obl.) 

S. 16. 4. 

ob 10.00 

 

ob 19.00 

Bernardka Lurška, devica; Benedikt Jožef Labre; spokornik 

- Mariji v zahvalo za 50 let skupnega življenja – zlata 

poroka 

+ Terezija in Franc Zupan 

N. 17. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja; Robert, Simon 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška in Janez Rebernik 

P. 18. 4. 

ob 19.00 
Evzebij, škof; Galdin škof; Sabina Petrilli, red. ustanoviteljica 

+ Nikolaj Puškarič (obl.)  

T. 19. 4. 

ob 19.00 
Leon IX., papež; Marcel Callo, delavski apostol, mučenec 

+ Janez Sitar (obl.) 

S. 20. 4. 

ob 7.00 
Teotim (Teo), misijonar, škof; Anastazij Sinajski, opat 

+++ sorodniki Žagar 

Č. 21. 4. 

ob 19.00 
Anzelm, škof, cerkveni učitelj; Apolonij, mučenec 

- Mirko Kozina (obl.) 
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM  

P. 22. 4. 

ob 19.00 
Hugo, škof v Grenoblu; Leonid, mučenec 

+ Terezija Ropret (obl.) 

S. 23. 4. 

ob 19.00 

Jurij, mučenec zavetnik Ljubljane; Egidij Asiški, menih 

+ Jože Zavrl in starši (obl.) 

N. 24. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. velikonočna nedelja; Marija Kleopova, sveta žena 

- za žive in pokojne farane 

+ Franjo Flac (obl.)  

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 
4. velikonočna nedelja  

 
  

Moje ovce poslušajo moj glas  
in jaz jih poznam  

in hodijo za menoj.  
In jaz jim dam večno življenje:  

in nikoli se ne bodo  
pogubile in nihče jih ne bo  

iztrgal iz moje roke.  
(Jn 10,27–28) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 2 iz 

Velesovega za čiščenje in čepo okrašeno 

cerkev. Lepo se zahvaljujem možem in 

fantom, ki so pospravili »božji grob«. 

Za naslednje čiščenje in krašenje 

predlagam soboto, 23. aprila in sicer na 

vrsti je skupina št. 3 iz Velesovega. 
 

VPRAŠANJA – »Oče, kaj so to 

diskretna vprašanja?« vpraša Marko 

očeta, ko se vrne iz šole. – »Sinko, to so 

vprašanja, na katera ne moreš vedno 

odgovoriti.« – »No, danes mi je učitelj v 

šoli zastavljal samo taka vprašanja!«  

ČRVI IN STANOVANJE – Dva črva 

se srečata na tržnici. »Si videl? 

Kilogram jabolk stane že tri evre,« reče 

prvi. – »Ja, ja,« odvrne drugi, »danes se 

stanovanja spet nazaj dražijo.«  



ZAHVALA DOBROTNIKOM: Na cvetno nedeljo smo tudi letos 

pripravili nagrade za »naj pizze« Hvala dobrotnikom in sicer: Gostilna Pod 

Krvavcem, Domačija Vodnk, Pizzerija Štalca, Mehiška Restavracija Tonač, 

in Pizzerija Pod Jenkovo lipo. Hvala še enkrat vsem, ki se trudite in 

spodbujate otroke pri izdelovanju butaric. Hvala tudi Steletovim za 

podarjene butarice. 

ZAHVALA DELAVCEM, s katerimi smo pospravljali po gozdu in 

pripravljali drva za sekance. Hvala tudi Vinku Zormanu in Rajku Kne za 

podarjena drva. Sedaj, ko imamo peč na sekance, bomo potrebovali kar 

precej drv za ogrevanje. S tem bomo lepo pospravljali po našem Cerkvenem 

gozdu.  Nam pa bo toplo.  Večkrat bomo potrebovali vašo pomoč pri delu v 

gozdu. Hvala še enkrat vsem ključarjem in ostalim možem za vašo pomoč. 

Marinki Kepic pa zahvala za malico. 

POMEMBNI DATUMI: 
- Duhovna priprava za prvoobhajance: 6. 5. do 8. 5. 

- Marija romarica – iz Fatime: 20. maj ob 20.30, prenoči do 7h zjutraj 

- 22. maj prvo sveto obhajilo. 

p. dr. CHRISTJAN GOSTEČNIK eden najbolj iskanih predavateljev na 

področju družinske pastorale, pride k nam na povabilo Društva kmečkih žena. 

Svoje znanje bo z nami delil v soboto, 16. aprila ob 20. uri v dvorani KUD-a. 

Naslov predavanja s pogovorom  je : ODNOSI V DRUŽINI. Dragi starši in 

vsi, ki se na družino pripravljate, lepo, lepo povabljeni! 

ZLATO POROKO BOSTA PRAZNOVALA : 

Miha in Frančiška Škrlec iz Velesovega 65 
Zlatoporočenec Miha je prišel v našo župnijo 

iz Velke Doline (sedaj novomeška škofija), 

žena Frančiška se je pisala kot dekle Ahačič 

kar pomeni, da je domačinka. Oba prihajata 

iz številčne družine, kjer je bilo po 6 otrok.  

Življenje sta darovala hčeri in sinu. Imata pa 

že 4 vnuke in 2 pravnuka. Zlatoporočencema 

iskreno čestitamo in jima želimo veliko 

zdravja in božjega blagoslova do naslednje – 

biserne poroke. Slovesno zahvalno sveto 

mašo bosta praznovala v soboto, 16. aprila ob 10. uri. Iskrene čestitke! 
  

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 

 

 

PODOBA DOBREGA PASTIRJA 
 

 »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in 

hodijo za menoj« (Jn 10,27). Dobri pastir pozna 

vsakega po imenu in mu je vsakdo dragocen. To 

ravnanje je v nasprotju z vsemi tistimi voditelji, 

katerim s(m)o ljudje le številke, ne pa človeške 

osebe, ki bi jih poznali in klicali po imenu. Dobri 

pastir ima z vsakim osebni odnos. Ker ljudje 

čutijo na sebi njegovo ljubezen in vedo, da so 

pastirju dragoceni, poslušajo njegov glas. Božje 

zapovedi bo zato lahko izpolnjeval tisti, ki ima s 

Kristusom oseben odnos in je izkusil njegovo 

ljubezen. Za drugega bodo Božje zapovedi 

odvečne in težke ter bo gledal, kako bi se jim 

izognil ali pa jih razglasil za neživljenjske in 

zastarele.  

Kristus pove, da je Dobri pastir, ki da svoje življenje za  svoje ovce. Tako jim 

bo zaslužil večno življenje: »Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo 

pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.« Kdor posluša glas Kristusa, bo 

prejel večno življenje in bo občutil varnost njegove roke. Roka v svetopisemski 

govorici pomeni moč in oblast. Kristusova roka pa je vsemogočna, ker je roka, 

ki je bila pribita na križ, ki je bila ranjena in je s svojo ranjeno ljubeznijo 

prinesla ljudem odrešenje. Naj Jezusovo zagotovilo o njegovi navzočnosti 

spodbuja tudi nas v prizadevanju, da bi poslušali njegove besede in se ravnali 

po njegovem glasu.                                                                 Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
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