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   ORATORIJ 2016 ZDAJ GRE ZARES 

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. julija  do 14. avgusta 2016 
T. 9. 8. 

ob 20.
00 

drugje 

Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka, soz. Evrope 

TRATA : + Frančiška Maček (obl.) 

- za duše v vicah »Ž« 

S. 10. 8. 

drugje 

Lovrenc, diakon, mučenec; Argij, škof 

- Mariji v zahvalo »Ž« 

Č. 11. 8. 

ob 20.
00

 

Klara (Jasna), devica, red. ustanoviteljica; Suzana, muč.  

+ Marinka Dolinar 

P. 12. 8. 

ob 20.
00

 

Ivana Šantalska, vdova, redovnica; Lejla, devica 

+ Ivanka Pirec 

S. 13. 8.  

ob 16.
00 

ob 20.
00

 

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec 

- Za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

- Mariji  zahvalo 

N. 14. 8. 

ob 8.
00 

ob 10.
00

 

20. nedelja med letom – Maksimilijan Kolbe, duh., muč. 

– za žive in pokojne farane 

+++ Martinovčevi 

P. 25. 7. 

ob 7.
00

 

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

T. 26. 7. 

ob 20.
00 

Joahim in Ana, starši Device Marije  

TRATA: + Frančiška Mavec (obl.) 

S. 27. 7. 
---------

 

Gorazd, Kliment in drugi uč. Cirila in Metoda; Natalija muč.  

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

Č. 

 

28. 7. 

ob 20.
00 

Viktor (Zmago) I., papež; Samson (Samo), opat, škof 

+ Marijana Plevel, 30. dan 

P. 29. 7. 

ob 20.
00 

Marta Lazarjeva sestra; Beatrika (Blaženka), mučenka 

+ Zvonka Zupan (obl.) 

S. 30. 7. 

ob 20.
00 

Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj; Rufin, mučenec 

+ Angela in Jože Grilc 

N. 31. 7. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

18. nedelja med letom; Ignacij Lojolski, duhovnik 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

P. 1. 8. 

ob 20.
00 

Alfonz M. Ligvorij, škof, cerk. uč; Makabejski bratje, muč. 

+ Marijana Sitar (obl.) 

T. 2. 8. 

ob 20.
00 

Evzebij iz Vercellija, škof; Štefan I., papež, muč., porcjunkula 

TRATA : + Vinko Repnik, ml. (obl.) 

S. 3. 8. 

ob 7.
00 

Konrad, redovnik; Lidija, svetopisemska žena  

- Za srečno zadnjo uro 

Č. 4. 8. 

ob 20.
00 

Janey M. Vianney, arški župnik; Cecilija in Amata, redov. 

+ oče in vsi pokojni Petrčevi 

P. 5. 8. 

ob 20.
00 

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj, muč. 1. petek 

+ Ivan Krivec (obl.) 

S. 6. 8. 

ob 7.
00 

ob 15.
00 

Jezusovo spremenjenje na gori; Just in Pastor, mučenca 

+ Milan Vreček 

- Za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

N. 7. 8. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

 19. nedelja med letom; Sikst II., papež, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Selan 

P. 8. 8. 

ob 7.
00 

Dominik, duhovnik ustanovitelj dominikancev 

+ Janez Vidmar »Ž« 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

18. nedelja med letom 

 
 

Rekel pa mu je nekdo iz množice: 

»Učenik, rêci mojemu bratu, naj 

dediščino deli z menoj!« On pa mu 

je odvrnil: »Človek, kdo me je 

postavil za sodnika ali delivca čez 

vaju?« In rekel jim je: »Glejte in 

varujte se vsake lakomnosti; zakaj 

življenja nima nihče iz obilice 

svojega premoženja.« 
(Lk 12,13–15) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 12 iz Velesovega in 

skupinama št. 2 in 3 iz Praprotne Police 

za očiščeno in lepo okrašeno cerkev. 

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki v teh 

lepih mesecih darujete svoje lepe rože 

iz vaših vrtičkov za cerkev. Ker so 

oznanila za 3 tedne je naslednji 

razpored krašenja cerkve: 

sobota; 30.7. Praprotna Polica št. 4 

sobota; 6. 8. Praprotna Polica št. 5 

sobota; 13. 8. Praprotna Polica št. 6 

 
Mali Janezek sedi v šolski klopi in 

prebira športne novice. Opazi ga 

učiteljica:“Janezek, takoj odloži novice in 

se prikaži pred tablo.” Janezek  vstane ter 

počasi pristopi do učiteljice. Ta na tablo 

na napiše 3:3 ter povpraša po rezultatu. 

“Neodločeno!” ji v športnem duhu 

odgovori Janezek. 

 



Zahvala velja še posebej: Domačiji Vodnik, Adergas; 

Okrepčevalnica Pod Jenkovo lipo; Pizzerija Štalca, Cerklje;  

Stasil d.o.o., Adergas; Mizarstvo Bolka, Trata; KUD Pod 

lipo Adergas; Ko-net d.o.o., Adergas;  Rajko Rozman 

»ROOF«, Dvorje; GD Velesovo; Juvan Inštalacije, Milje; 

Ključavničarstvo  Zorman d.o.o, Praprotna Polica; Marko 

Jenko, Praprotna Polica;  Stanko Maček, Adergas; ter 

številne mame, ki ste dnevno prinašali toliko sladkih in drugih dobrot. Zahvala 

tudi Dragici,  Tamari in Elzi  za vsakodnevno kuho in ostalo postrežbo. Bogu 

smo hvaležni za vse vas.  

Posebna zahvala velja vsem animatorjem in animatorkam, pod vodstvom 

Ksenije Kne in pomočnici Vesne Sirc, ki ste se v letošnjem letu darovali ves 

teden za vse otroke. Vsem skupaj želim lep in prijeten preostanek počitnic. Jeseni 

pa na snidenje ob novih skupnih akcijah in »podvigih« 

bo potekal od 6. do 23. avgusta. V Radovljici 

in Velesovem se bo zvrstilo deset 

mednarodnih koncertov od glasbene 

rekonstrukcije zgodbe o Orfeju iz Ovidijevih 

Metamorfoz do Debussyjevih samospevov, od 

projekcije nemega filma Trpljenje Ivane Orleanske z živo glasbo zgodnjega 15. 

stoletja do sporeda, ki bi navdušil Sherlocka Holmesa. Zgibanke s programom 

lahko vzamete na mizici s tiskom.  Pri nas bosta v nedeljo 21. avgusta 2016, 

ob 20.00 igrala Yves Rechsteiner na orglah in Henri-Charles Caget 

na  tolkalaih. Igrala bosta: Wolfgang Amadeus Mozart in Joseph Haydn 

v priredbah za orgle in tolkala 

V Mozartovem času organisti niso igrali le koralov in fug, temveč tudi sonate, 

variacije, koncerte in prizore nevihte kot podobe Jezusovega vstajenja. Nekateri 

so se navduševali tudi nad tolkali in Guillaume Lasceux je zapisal: »Če bi orgle 

vsebovale kitajski tamtam, bi z njim lahko ustvarili izredne dramatične učinke.« 

Oglejte si promocijski video, na katerem duo izvaja lastno priredbo Rameaujeve 

glasbe. 

OB PRAZNOVANJU 25. DNEVA DRŽAVNOSTI se zahvaljujem vsem 

sodelujočim in organizatorjem, še posebej Občini Cerklje na Gorenjskem, 

KUD pod lipo Adergas, Mladinskemu pevskemu zboru Adergas, komorni 

zbor Davorin Jenko, Cerklje ter  Godbi Cerklje. 

  
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 

 

 
 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

Dobri Bog, Ti nam podarjaš življenje. 

Ko sedimo za volanom, nam daj mirno 

roko in budno oko, da zaradi nas ne bo 

nihče prišel v nevarnost ali nesrečo. 

Varuj mene in vse, ki so nam zaupani, 

pred nesrečami in poškodbami. 

Varuj nas pred prehitro vožnjo  

in nepozornostjo, 

da bi spregledali druge  

in lepoto narave. 

Napolni nas z odgovornostjo, 

da bomo pametno vozili, 

da se bomo z vseh poti  

varno vrnili domov 

in nekoč dosegli večni cilj, 

pravo srečo v Tebi. 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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http://www.youtube.com/watch?v=OJMunzwtyUk
http://www.zupnija-velesovo.si/

