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DEKANIJSKO SVETOLETNO ROMANJE NA ZAPLAZ –  V 

nedeljo, 16. oktobra, bomo imeli dekanijsko svetoletno romanje na Zaplaz 

k blaženemu Alojziju Grozdetu. Tamkajšnja cerkev ima tudi svetoletna 

vrata, zato imamo možnost prejeti svetoletni odpustek, če le opravimo 

sveto spoved in nismo vezani na greh, če prejmemo sveto obhajilo in 

molimo po namenu svetega očeta. Odhod avtobusa izpred župnišča bo 

popoldne ob 14- ih. Ob 16- ih bo tam sveta maša, pred njo pa tudi 

priložnost za sveto spoved. Po sveti maši se vračamo domov. Cena 

avtobusnega prevoza znaša 10 €. Prijavite se v župnišču. Povabljeni, da se 

nam pridružite tudi s svojim osebnim prevozom. Prijave sprejemamo 

samo še do torka, 11. oktobra. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 10. oktobra do 23. oktobra  2016 

P. 10. 10. 

ob 18.
00

 

Danilo (Danijel), mučenec; Pavlin Yorški, škot 

+ Milan Vučan (obl.)  

T. 11. 10. 

ob 18.
00 

Bruno Kölnski, škof, Filip, diakon 

+ Francka Šaus 

S. 12. 10. 

ob 7.
00 

Maksimilijan Celjski, mučenec; Marija Terezija Fasce, red. 

-Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za zdravje J.J. 

Č. 

 

13. 10. 

ob 18.
00 

Gerald, vitez, Koloman, mučenec; Venancij, opat 

+ Marija Maček (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 14. 10. 

ob 18.
00 

Kalist I. papež, mučenec; Gavdencij (Veselko), škof 

+ Frančiška Sevčnikar, 30.dan 

S. 15. 10. 

ob 14.
00 

ob 18.
00 

Terezija Velika (Avilska)devica, cerkvena učiteljica 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

+ Marija in Miha Bider 

N. 16. 10. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

29. nedelja med letom; Gal, opat, puščavnik Hedvika kneg. 

- za žive in pokojne farane 

+ starši in bratje Kalan 

P. 17. 10. 

ob 18.
00 

Ignacij antiohijski, škof, mučenec; Florencij, škof 

+ Marija Ropret - Muhovčeva 

T. 18. 10. 

ob 18.
00 

Luka, evangelist; Just mučenec 

+ Frančiška Zorman (obl.) 

S. 19. 10. 

ob 18.
00 

Pavel od Križa, duh.; Janez Breberf, duh in dr. kanadski muč. 

+++ Škandrovi 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

Č. 20. 10. 

ob 7.
00 

Rozalina, redovnica; Vendelin, opat, pušč.; Irena mučenka 

- za zdravje 

P. 21. 10. 

ob 18.
00 

Uršula, devica, mučenka; Hilarion, opat 

+ Vida in Franc Urbanček (obl.) 

S. 22. 10. 
ob 18.

00 

Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, svetopisemska žena 

+ Marija Bobnar 

N. 23. 10. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

30. nedelja med letom: MISIJONSKA NEDELJA  

- za žive in pokojne farane 

+ Andrej Novak (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
29. nedelja med letom 

 

 
 

In Gospod je rekel: »Poslušajte, 

kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog 

ne bo pomagal do pravice svojim 

izvoljenim, ki vpijejo k njemu 

noč in dan, in bo pri njih odlašal? 

Povem vam, da jim bo hitro 

pomagal do pravice. Vendar, ali 

bo Sin človekov, kadar pride,  

našel vero na zemlji?«  
(Lk 18,6–8) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 1. in 2 

iz Trate za čiščenje in krašenje cerkve.  

Za naslednje dva tedna so na vrsti:  

sobota; 15. 10. Trata, skupina  št. 3 

sobota; 22. 10. Velesovo, skup.  št. 1 

 

POVABILO NA KATEHUMENAT 

Odrasli, ki želite prejeti zakrament svetega 

krsta ali svete birme na Veliko noč 2017 

lepo povabljeni na prvo srečanje v torek, 

25. 10. ob 19.h. Če poznate katerega, ki 

želi postati polnopravni kristjan Svete 

Cerkve, mu to povabilo posredujte in 

povabite na srečanje in pripravo na prejem 

zakramentov. 

 

KUHANJE – Dva vajenca stanujeta 

skupaj in si kuhata sama. Ko se nekega dne 

naveličata precej enolične hrane, meni 

eden od njiju: »Ne  bi bilo slabo, da bi 

kuhala po kašnih receptih.« – Drugi 

odgovori: »Sem tudi jaz razmišljal o tem, 

toda kaj, ko se vsi recepti začenjajo z: 

Vzemi čisto posodo …« 

 

 

 



 

Iz zadnje seje ŽPS: 

V teh lepih jesenskih dnevih pripravljamo nekaj župnijskih slovesnosti: 

SREČANJE ZA BOLNIKE IN STAREJŠE: To srečanje bo v nedeljo, 

23. oktobra pri »deseti« sveti maši. Na to srečanje ste povabljeni vsi, ki 

ste že poromali preko 75 let starosti in tisti, ki vas je bolezen kakorkoli 

obiskala; bolniki, invalidi in drugi starejši. Pri tej sveti maši boste lahko 

prejeli tudi bolniško maziljenje. Bolniško maziljenje lahko prejme vsak 

kristjan enkrat na leto, ki je starejši, bolan ali se mu je zdravstveno stanje 

poslabšalo. Po sveti maši ste prav lepo povabljeni na kosilo v župnišče. Za 

Domove za ostarele smo pripravili prevoz. Tudi ostali farani, ki ste doma, 

pa nimate možnosti, da bi vas pripeljali vaši domači in sorodniki vas lepo 

prosim, da me pokličete in bomo to uredili. Če morda farani veste, da je 

kje kakšen problem pokličite na tel. št. 041/755-404 in bomo uredili 

prevoz. Pri tej sveti maši bodo sodelovali tudi »FANTJE IZ VASI« To so 

možje iz Komende. Morda se nam pridruži še kakšno »presenečenje« 

SREČANJE ZA OBLETNICE POROK: Vsi pari, ki v letošnjem letu 

praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in 50 let ter več pripravljamo 

praznovanje s sveto mašo v soboto, 5. november ob 19 uri. pred zahvalno 

nedeljo. Vsi,  ki vas bomo lahko pismeno »prepoznali« boste dobili 

posebno povabilo.  

MISIJONSKA NEDELJA je 23. oktobra. To je dan , ko na poseben 

način poskrbimo, da vse molitve in darovi te nedelje združimo v skupni 

namen za naše misijonarje. To nedeljo bomo imeli vseslovensko srečanje v 

Celjski škofiji. Lani je bilo na Brezjah. Srečanje s sveto mašo bo v Celju 

pri Svetem Jožefu ob 16. uri. Ob 15h bo molitvena ura za misijone. Tudi v 

župniji se bomo na to nedeljo pripravljali z vsakodnevno mislijo pri 

tedenski sveti maši. Povabljeni k molitvi za naše misijonarje. 

POVABILO NA SPOMINSKI KONCERT ob 80 letnici rojstva 

skladatelja g. Janeza Močnika, ki bo v petek, 14. oktobra ob 19.30 v 

Kulturnem Hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Nastopili bodo: Komorni 

moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje, Otroški pevski zbor OŠ 

Cerklje, Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje in Cerkveni 

ženski pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje. Lepo vabljeni! 

  

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 

 

 
 

MISIJONSKA NEDELJA 
 

Gospod, ozri se na svoje misijonarje: 

duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili, 

da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo 

ljubezen. 

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, 

zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski 

vročini,pomoč v premagovanju ovir, varnost pred 

padci. Varuj jih v težkih trenutkih. Usmerjaj 

njihove moči, tolaži njihova srca,ovenčaj njihovo 

delo z duhovnimi uspehi.Naj ne iščejo človeških 

uspehov niti minljivih dobrin, 

ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš. 

Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja 

skozi življenje. Govori jim o junaštvu, odpovedi, 

ljubezni in miru. Krepčaj in vodi jih skozi 

nevarnosti. Daj jim luči in moči, da bo svet vedno 

bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli sredi vedno večjega 

števila tvojih sinov in hčera peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen. 
Povzeto po: www.missio.si/misijonarji 
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