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V TOREK OB GODU SV. ALOJZIJA je sveta maša že ob 18h. Ob 19h 

nas bo razveseljeval tamburaški orkester iz Britofa. Spoznali smo jih že 

nekajkrat, ko so zaigrali med nami. Ta večer bomo poimenovali kar 

»VEČER OB VODNJAKU«. Gre za preprost večer lepih slovenskih in 

dalmatinskih pesmi. Pripravili bomo tudi stole, mizice…, pa še kaj. Če bo 

vreme slabo bo vse skupaj naslednji torek, 28. junija. Lepo povabljeni na 

»VEČER OB VODNJAKU« 

ZA PRAZNIK APOSTOLA PETRA IN PAVLA bo jutranja sv. maša že 

ob 7h., ob 9h je v Ljubljani posvečenje novomašnikov in ker imamo letos 

 

NAMENI SV. MAŠ od 20. junija do 3. julija 2016 

P. 20. 6. 

ob 20.
00

 

Adalbert, škof; Florentina, devica 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

T. 21. 6. 

ob 18.
00 

Alojz Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof 

+++ Škandrovi 

S. 22. 6. 

ob 7.
00 

Janez Fisher, škof; Pavlin iz Nole, škof; Ahac in tovariši 

+ Janez Jenko 

Č. 

 

23. 6. 

ob 20.
00 

Jožef Cafasso, redovnik; Agripina, mučenka 

+ Janez Plevel 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 24. 6. 

ob 20.
00 

Rojstvo Janeza Krstnika – kres 

+ Jože Galjot (obl.) in +++ Zdivovi 

S. 25. 6. 

ob 11.
00 

ob 18.
00 

DAN DRŽAVNOSTI (25 LET); Doroteja; Viljem, oapt 

-V čast Materi Božji za blagoslovljen in srečen zakon  

- za domovino Slovenijo ob 25 letnici rojstva 

N. 26. 6. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

13. nedelja med letom; Jožefmarija Escriva; Stojan 

- za žive in pokojne farane 

+ družina Leskovšek 

P. 27. 6. 

ob 20.
00 

Ema Krška; Ciril Aleksandrijski, škof 

+ Ana Petrič 

T. 28. 6. 

ob 20.
00 

Irenej, škof; Pavel I., papež;  

+ Franc Ropret (obl.) Velesovo 35 

S. 29. 6. 

ob 7.
00 

ob 20.
00 

Peter in Pavel, apostola; Judita; Rajmund, mučenec 

- Po namenu »S« 

+ Gabrijel Selan (obl.) 

Č. 30. 6. 

ob 20.
00 

Prvi mučenci rimske Cerkve; Oton, škof; Bertrand, škof 

+++ starši Sitar in teta Sekne 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 1. 7. 

ob 20.
00 

Oliver, škof; Estera, SP žena; Aron, SP očak; prvi petek 

+ Vilma Grilc (obl.) 

S. 2. 7. 

ob 11.
00 

ob 16.
30

 

ob 20.
00

 

Ptujskogorska Mati Božja; Evgenija; - prva sobota 

- V zahvalo za 20 let poroke 

-v čast Materi Božji za blagoslovljen in srečen zakon 

-po namenu romarjev VISOKO in MILJE 

N. 3. 7. 

ob 8.
00 

drugje
 

14. ned. med letom – ned. Slovencev; Tomaž, apostol 

+ Silva Jenko (obl.) 

- Za žive in pokojne farane  

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

13. nedelja med letom 

 
 

In poslal je pred seboj glasnike; ti 

so šli in stopili v samarijsko vas, da 

bi mu pripravili prenočišče. Pa ga 

niso sprejeli, ker je bil namenjen v 

Jeruzalem. Ko sta to videla učenca  

Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, 

ali hočeš, da rečeva, naj pride 

ogenj z neba in jih pokonča?« 

Toda obrnil se je in ju posvaril: 

»Ne vesta,  kakšnega duha sta;  

Sin človekov ni prišel življenj 

uničevat, ampak reševat.« 
(Lk 9,52–55) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 7 

in 8 iz Velesovega za čiščenje in 

lepo okrašeno cerkev. Še posebej 

hvala za Marijin dan.  

Za naslednja vikenda so na vrsti 

skupine iz Velesovega. Najprej 

združeni skupini št. 9 in 10, če je 

mogoče kar v petek, 24. junija, ker 

je ob 11h zopet poročna maša. Potem 

pa zopet, v petek 1. julija skupina št. 

11. ker so zopet poročne maše. Prva 

že ob 11h.  Iskrena hvala vsem za 

vaš trud. Naj vas Marija varuje in 

blagoslavlja. 

 

UČITELJ – »Kaj bo pa vaš sin, ko bo 

velik?« – »Upamo, da bo učitelj.« – »Pa 

kaže kakšne pedagoške sposobnosti?« – 

»Tega ne vemo. Ima pa veliko veselje 

do počitnic.« 

 



novomašnika iz moje rojstne župnije Predoslje se spodobi, da sem ob tako 

velikem koraku z njim in njegovimi starši. 

25 LET NAŠE DRŽAVE 

Na poseben način smo, z Državno himno, slovensko zastavo in Pastirskim 

pismom  že pri nedeljskem bogoslužju rekli Bogu hvala za Slovenijo in prosili 

božjega varstva, miru in pravičnosti. Vsak dan, vse do sobote, bomo  pri sveti 

maši molili za domovino. Še posebno slovesnost pa bomo pripravili na sam 

večer Dneva državnosti, 25. 6.,  ko bo sv. maša ob 18. uri »Za domovino«. Po 

sveti maši bo še kratek kulturni program s slavnostni govornik g. Marjanom 

Podobnikom, ki je bil eden od začetnikov ob ustanavljanju  prve slovenske 

demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni, Slovenske kmečke 

zveze. Lepo vabljeni.  

ZAKLJUČNI PIKNIK za člane ŽPS, pevce, ministrante, bralce, 

pritrkovalce, mežnarje, ključarje in njihove domače bo  v nedeljo, 26. junija 

ob 13h. Zaradi lažje priprave prosim, da kdor  res ne more biti prisoten, naj mi 

obvezno sporoči. ŽPS prosim, da poskrbi za »ostale« dobrote, ki spadajo 

zraven. 

LETOŠNJI ORATORIJ  

NEKAJ DATUMOV ZA ANIMATORJE: 

-  1. julij ob 19h -  priprave 

-  4. julij ob 9h – priprave 

-  5. julij ob 9h – priprave 

-  6. julij ob 8:30 začetek oratorija 

- 10. julij – konec oratorija 

S prijavami smo zaključili in otrok več ne moremo 

sprejemati. 

EDINA LETOŠNJA NOVOMAŠNIKA LJUBLJANSKE 

NADŠKOFIJE: 

- BERNARD ROŽMAN, roj.: 29. junij 1991, župnija Predoslje 

- SIMON VIRANT, roj.: 25. julija 1980, župnija Sodražica 

Bernard bo imel novo mašo v nedeljo 3. julija ob 10h v Predosljah. Zato imamo to 

nedeljo sveto mašo samo ob 8h. Potem vas lepo vabim v Predoslje. 

 
  
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 

 

 
 

MOLITEV ZA MOJO 

SLOVENIJO 

ob 25 letnici slovenske 

države  
  

Bog, naš Stvarnik! 

Zahvaljujemo se Ti za raj pod Triglavom, za našo državo Slovenijo, doma, v 

zamejstvu in po svetu! Hvala, da si nam podaril ta čudoviti košček zemlje. Našim 

prednikom si razodel svojega Sina Jezusa Kristusa in sklenil zavezo z nami. Vera 

nam je omogočala, da smo preživeli na tem križišču slovanskih, romanskih in 

germanskih narodov. Na pot skozi zgodovino si nam pošiljal duhovnike, preroke 

in mučence, može, žene, matere in očete, kulturne in druge javne delavce.  

Številni so s svojo krvjo napojili zemljo, da bi naša država pognala nove 

korenine. Njihove priprošnje in varstvo Matere Marije, Kraljice narodov ter naše 

zavetnice, nam utrjujejo vero, da ostajaš z nami tudi v preizkušnjah  

sodobnega globalnega sveta. Tvoj Sveti Duh nas tudi danes razsvetljuje in vodi.  

Utrjuj našo vero, blagoslavljaj družine,  opogumljaj mlade in podpiraj trpeče. 

Vodi žene in može, posebej voditelje, da bodo složno iskali pota pravičnosti, miru 

in spoštovanja. Naj nas povezuje Tvoja ljubezen in nam utrjuje upanje v zmago 

dobrega. Naj se sestrstvo in bratstvo vseh ljudi dobre volje dopolni pri Vstalem 

Gospodu v nebeškem Jeruzalemu! 

Amen. 
Izdala Slovenska škofovska konferenca 
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