
 

  

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 11. septembra 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEŠ ROMANJE NA BREZJE v noči od 2. 9. do 3. 9. Odhod ob 24h. 

Dragi farani in ostali, ki se nam želite pridružiti na peš romanju na Brezje, iskreno 

in toplo vabljeni. Vsak izmed nas ima kakšne »obljube«. Morda kakšne zahvale 

za urejene in uslišane prošnje. Če ti dajo moči in volja, pridruži se nam. S seboj 

obvezno vzemi naglavno svetilko in odbojni trak ali kar označevalni 

brezrokavnik, ki ga imaš v avtomobilu in gremo na pot. S seboj lahko vzameš še 

malico in pot bo prijetnejša. Tudi če ne moreš z nami peš, pridi s kolesom ali 

 

NAMENI SV. MAŠ od 29. avgusta do 11. septembra 2016 

P. 29. 8. 

ob 20.
00

 

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka; Bronislava 

+ Marija Grilc (obl.) 

T. 30. 8. 

ob 20.
00 

Feliks (Srečko), mučenec; Pamahij, mučenec 

+ Janez Bobnar (obl.) 

S. 31. 8. 

ob 7.
00 

Rajmund (Rajko) redovnik ; Pavlin, škof; Nikodem 

- Mariji v zahvalo  

Č. 

 

1.   9. 

ob 20.
00 

Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja – oblet. kronanja 

- za duhovne poklice (ŽPS) 

P. 2. 9. 

ob 20.
00 

Marjeta, devica; Antonin, mučenec – prvi petek 

+ Mito Trefalt, 7.dan 

S. 3. 9. 

ob 17.
00 

ob 20.
00 

Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj – prva sobota 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ oče Janez (obl.) in mati Angela Sirc 

N. 4. 9. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

23. nedelja med letom, angelska nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška in Franc Jagodic (obl.) 

P. 5. 9. 

ob 20.
00 

Mati Terezija, redovnica; Viktorin Asiški, mučenec; Bertin 

+ Viktor Plevel (obl.) 

T. 6. 9. 

ob 20.
00 

Zaharija, prerok; Favst, mučenec; Bertrand, redovnik 

+ Franc Zorman – Španov ata 

S. 7. 9. 

ob 7.
00 

Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica 

- za srečno zadnjo uro T 

Č. 8. 9. 

ob 8.
00 

ob 20.
00 

Marijino rojstvo – mali šmaren; Serafina – vdova 

+ Pavla Kern 

+ Anton Ribnikar (obl.) 

P. 9. 9. 

ob 20.
00 

Peter Klaver, jezuit, misijonar; Friderik 

+ Jože Stare, ml. (obl.) 

S. 10. 9. 

ob 7.
00 

ob 11.
00

 

ob 18.
00

 

Nikolaj Tolentinski, spokornik; Pulherija, cesarica 

- Materi Božji v zahvalo in priprošnjo 

- za blagoslovljen i srečen zakon 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

N. 11. 9. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

ob 15.
00 

 24. nedelja med letom; Bernard in Bonaventura, red. 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Delovec 

+ Angela Sirec 

+ Milan Kern 

TRADICIONALNA PROCESIJA S KIPOM 

VELESOVSKE MATERE BOŽJE (nadškof  Stane Zore) 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
22. nedelja med letom 

 
Kadar si povabljen, pojdi in sédi 
na zadnje mesto, da ti poreče, 
ko pride, kateri te je povabil: 
 »Prijatelj, pomakni se više!« 
Takrat ti bo čast vpričo vseh,  
ki so s teboj pri mizi. Zakaj 

vsak, ki se povišuje, bo ponižan 
in, kdor se ponižuje, bo 

povišan.« 
 

(prim. Lk 14,10–11) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 7. 

in 8 iz Praprotne Police za čiščenje 

in krašenje cerkve. Za naslednje dva 

tedna so na vrsti: 
sobota; 3. 9. Adergas  št. 1. 

sobota; 10. 9. Adergas št. 2. 

 

ZA NASMEŠEK 

WI-FI – Po koncu službe pride mama 

po otroka v vrtec. Vrata velikega 

otroškega igrišča okoli vrtca so odprta, 

vsi otroci so v peskovniku, vsak s 

svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa 

poležava na klopci. Mama zaskrbljeno 

pripomni: “Kako lahko spite, vrata so 

odprta, vam bojo otroci ušli.” – 

Vzgojiteljica brezskrbno pojasni: “Nič 

ne bojo ušli. Pri nas je wi-fi samo v 

območju peskovnika.“ 

 



avtomobilom. Ob 7h bo skupna sveta maša, ki jo bom daroval po namenu 

romarjev.   

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV BO NA  ANGELSKO 

NEDELJO, 4. septembra po sv. maši, ki je ob 10h. Vabim vas da tokrat k sveti 

maši pridete s kolesi, novimi ali starimi. Za blagoslov in varno ter srečno vožnjo 

bomo prosili angele varuhe in Sv. Krištofa. 

PRVA SEJA ŽPS V LETOŠNJEM LETU bo v ponedeljek, 5. septembra ob 

20h. Vsi člani in članice lepo povabljeni. 

PROCESIJA Z MILOSTNIM MARIJINIM KIPOM - 11. 9. ob 15h. 
Procesijo in sveto mašo bo vodil ljubljanski  nadškof in metropolit msgr. 

Stane Zore. V naši župniji in bližnji okolici imamo zelo veliko različnih 

prireditev in dogodkov. Na verskem področju jih ne množimo. Imamo pa eno 

zelo staro tradicionalno pobožnost s procesijo, ko fantje nesejo milostni kip do 

Trate in nazaj. To je vedno na prvo nedeljo po malem šmarnu in tako mora tudi 

ostati. Vse ostale prireditve v kraju in okolici prosim, da se prilagodijo temu 

datumu. Za našo župnijo je to največji praznik. Dragi farani, pridite na 

praznovanje tudi vi.  

PIKNIK in izlet v Izolo z avtobusom,  kakor smo se dogovorili na zadnjem 

sestanku  pred prvim svetim obhajilom bo v soboto 17. septembra. Vse starše 

lanskih prvoobhajancev prosim, da me zagotovo v bližnji prihodnosti kontaktirate 

vsaj do nedelje, 4. 9. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo 24. 9. Romali bomo na Avstrijsko Koroško. Cena 

romanja s kosilom bo približno 30 EUR. Lahko se že prijavite od ponedeljka 

naprej z vpisnino 15 EUR. 

PREDLAGANI URNIK VEROUKA 2016/17 (isto, kot lani) 
NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 

Verouk bomo začeli v ponedeljek, 12. 

septembra! 

Vpis v prvi razred in Jezusove urice (ostali 

so že vpisani) bo v ponedeljek in torek 5. 

in 6. 9. od 16h do 18h. 

Prosim, da prilagodite temu urniku ostale 

obšolske dejavnosti! 

 

 

  
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 

 

 
 

MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN 
 

Poj, le poj mi dolgo pesem 

O Mariji tožni z mečem, 

Dolgo pesem, kmečko pesem, 

Čul sem jo, jo čuti še čem. 

 

Ljudsko srce spet na pot, 

tja v Velesovo spet potuje, 

v Log, na Brezje; polno zmot, 

pa ko ajd moje vzdihuje! 

 

Ljudstvo moli; še za me 

Dva ali tri vsaj očenaše, 

eno svečko za srce, 

če mu ktera plapola še. 
 
Josip Murn 

Romarska 

Pod Marijinim varstvom 

str.113 

Ura PON. TOR. 

14.10 – 14.55 4. r. 6. r. 

15.00 – 15.45 3.r.   5. r. 

16.00 – 16.45 1.r./ 

Jezusove 

urice 

7. r. 

17.00 – 17.45 2. r. /9. r. 8. r. 

Grafika: Sabina Zorman 
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