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SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV je v ponedeljek, 19. 12. ob 19h 

v župnišču. Dragi starši vsaj eden od staršev naj se sestanka zagotovo 

udeleži. 

VSAK VEČER OB 18. URI JE DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM. V 

tem tednu verouka ni več, zato vas dragi starši, lepo vabim, da skupaj z otroki 

prihajate k večernim mašam. Božična devetdnevnica je sveti čas, ki v krščanske 

domove prinaša mir svetega večera in blagoslov božične noči. Brez dvoma pa je 

molitev ob Marijinem kipu nekaj svetega za vsako družino. Prepustimo se 

Njemu, ki prihaja. 

Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob 

prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Krščanstvo je obrednim 

obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, 

da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus. Poseben pomen so imeli koledniki 

v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo 

ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila. 

Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne.  

 

NAMENI SV. MAŠ od 19. decembra do 1. januarja 2016 

P. 19. 12. 

ob 18.
00

 

Urban V., papež; Anastazij, papež; božična devetdnevnica 

+ Mariji v zahvalo r. 

T. 20. 12. 

ob 17.
00 

Vincencij Romano, duh.; Dominik, opat; božična devetdnevnica 

+ Jože in Angela Grilc 

S. 21. 12. 

ob 18.
00 

Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni uč.; božična devetdnevnica   

+ Francka Šaus 

Č. 

 

22. 12. 

ob 18.
00 

Frančiška K. Cabrini, red. ustan.;  božična devetdnevnica 

+ Bogomir Maček (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 23. 12. 

ob 18.
00 

Janez, Kancij, duhovnik; Ivo, škof;  božična devetdnevnica 

+ Frančiška Stare in Marija Juvan 

S. 24. 12. 

ob 8.
00 

ob 24.
00 

Adam in Eva, prastarša; Irmina (Hermina) dev.;Sveti večer  

+++ Pekovi – Velesovo 

POLNOČNICA – za farane 

N. 25. 12. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

3. BOŽIČ – gospodovo rojstvo; Anastazija, mučenka 

+ Janez Močnik 

+ Silva Jenko 

P. 26. 12. 

ob 18.
00 

Štefan diakon,  prvi mučenec; dan samostojnosti in enotnosti 

- za domovino 

T. 27. 12. 

ob 18.
00 

Janez apostol, evangelist; Fabiola, spokornica 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

S. 28. 12. 

ob 7.
00 

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof 

+ Janez Delovec (obl.) 

Č. 29. 12. 

ob 18.
00 

Tomaž Becket, škof in mučenec; David, kralj 

+ Rudolf Ribnikar (obl.) 

P. 30. 12. 

ob 18.
00 

Sveta družina; Feliks I.papež 

+ Frančiška Sare (obl.) 

S. 31. 12. 
ob 18.

00 

ob 23.
00 

Silvester  (Silvo), papež; Melanija Mlajša opatinja  

+ Miha in Marija Bidar 

Kratka molitev za staro in novo leto 

N. 1. 1. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

Marija Božja Mati; novo leto – dan miru 

- za žive in pokojne farane 

+ Francka Šaus 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
Božič  

 

 
 
V začetku je bila Beseda  

in Beseda je bila pri Bogu 

in Beseda je bila Bog. 

In Beseda se je učlovečila  

in se je naselila med nami;  

in videli smo njeno slavo,  

slavo kakor  

edinorojenega od Očeta: 

polno milosti in resnice.   
 

(Jn 1,1.14) 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 8. iz 

Velesovega za čiščenje in krašenje 

cerkve. Za naslednje dva tedna so na 

vrsti: vsoboto, 23. ali 24. 12. Velesovo, 

skupina  št. 9+10. 
 

IZBIRČNOST – V gostilno pride gost in 

naroči svinjsko pečenko: »Ampak da ne 

bo premastna, ne preveč zapečena, da ne 

bo preveč začinjena, pa tudi ne brez okusa 

…« Natakar ga prekine z vprašanjem: »In 

kakšne krvne skupine naj bo prašiček?« 

VEČJE KOLIČINE – Gost v hotelu se 

pritoži: »Gospod natakar, že desetkrat sem 

naročil dunajski zrezek!« Natakar odvrne: 

»Veste, pri večjih količinah traja nekoliko 

dlje.« 

 

 
 



Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost. V 

večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških pesmi 

in običajev pa še vedno priča o živosti 

koledovanja na Slovenskem. 

KOLEDOVANJE. SVETI TRIJE 

KRALJI - Zvezda je šla pred njimi, 

pred Modrimi z Vzhoda, in našli so Te 

in se Ti poklonili. V naši župniji že 

nekaj let obiskujemo družine in naše 

domove. Prinašamo blagoslov in 

sprejemamo darove za naše misijonarje. 

Tudi letos vas bomo obiskovali. Prišli bomo v petek,    30. 12. ali v soboto, 31.  

12. po 9. uri.  Zahvaljujemo se vam za vaš dar in vam voščimo vesele in 

blagoslovljene praznike in veliko božjega blagoslova vam in vsem vašim 

domačim.     

Pripravo s skupinami, ki bo organizirala obiske po domovih bomo imeli 

vsi  skupaj z voditelji v petek, 23. 12. ob 17. uri.  

V župnišču lahko dobite tudi kadilo, oglje, božične voščilnice, koledarje, 

pratike vse za leto 2017.     

Božični večer ali prvi sveti večer je priložnost za posebej doživeto 

družinsko praznovanje. Poskrbimo za to, da bo napolnjeno z resničnim 

pomenom in smislom božiča. Pomembno je, da se družina na sveti večer 

umiri in resnično poveže med seboj ter na otrokom primeren način skupaj 

razmišlja o rojstvu Jezusa, moli, praznuje, se veseli. Na sveti večer 

običajno tudi blagoslovimo dom in družino. Za to potrebujemo kadilo (in 

žerjavico v manjši kadilnici ali kovinski posodici) ter blagoslovljeno vodo 

(škropimo jo lahko s smrekovo ali oljčno vejico). iskreni.net  

Drugi sveti večer je na zadnji dan v koledarskem letu, ko praznujemo god 

sv. Silvestra. Silvestrovo je priložnost, da se vsak pri sebi zahvali za vse, kar 

smo preteklih 365 dni prejemali na vseh področjih našega življenja; tako 

materialnem kot duhovnem. Ker je tudi drugi sveti večer, bomo verniki 

pokropili in blagoslovili naše domove.  

BOŽIČNI KONCERT v četrtek, 5. 1. 2017 ob 20. uri. Na ta koncert 

se pripravlja KPZ Misterium Kranj skupaj z APZ France Prešeren z 

instrumentalisti. 

  
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 

 

 

BOŽIČNO VOŠČILO 
 

Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v 

človeški družini, ki mu vsako leto prisluhnemo ob 

božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj 

poglobimo. Papež Frančišek v letošnji apostolski 

spodbudi Radost ljubezni, ki jo je napisal po sinodi o 

družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna 

družinskega duha. V božičnih dneh iz nje pijejo radost 

ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile svoje 

upanje in veselje« (AL 85).  

Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do 

Jezusovega prihoda komuniciral s človeštvom po 

prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po 

čudežnem vodstvu skozi njegovo zgodovino. Z 

rojstvom Jezusa Kristusa pa je spregovoril po svojem Sinu tudi s človeško besedo. To je 

nekaj tako nezaslišano novega in velikega, da človekov razum in srce lahko le strmita in je 

še danes za pripadnike nekaterih drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg 

resnice o vstajenju to ena od temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar verujemo 

o dostojanstvu in vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so Božje 

besede, po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11). 

Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne glede na 

njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj. 

V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini, ampak utrdili vero 

v sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli ljubezen v medsebojnih odnosih. Potem se 

bodo uresničila tudi božična voščila o veselju in miru in želje o blagoslovu, ki jih drug 

drugemu izrekamo tudi za novo leto. 

Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo vsem vaši škofje. Temu 

voščilu se pridružujem tudi sam s svojimi sodelavci . 

Grafika: Sabina Zorman 
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