
 

  

 

OZNANILA in obvestila do 26. februarja 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIJ 2017 

Na zadnjem srečanju z mladimi smo sklenili, da bmo 

imeli letos oratorij OD: 2. 7. do 7. 7. 2017. Letos 

Mineva 100 let od Marijinih prikazovanj trem 

pastirčkom v Fatimi, ki so konkretno zaznamovali 

preteklo stoletje. Z mislijo na to pomembno obletnico 

se pripravljamo tudi na letošnje oratorijske dogodivščine, saj bo tokratna 

osrednja junakinja Marija. Ob njej se bomo učili, kaj pomeni »Dotik 

nebes« Vsej naši mladinski skupnini zaželimo obilo veselja in navdihov ob 

pripravi letošnjega oratorija. Odgovorni voditeljici in voditeljim in 

animatorjem in ostalim sodelavcem pa prijetno delo v pripravi na Oratoraij 

2017. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 30. januarja do 26. februarja 2017 

P. 13. 2. 

ob 18.00 

Jordan Saški, redovnik; Kristina Spoletska, vdova 

+ Miranda Mertelj, 7. dan 

T. 14. 2. 

ob 18.00 

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec; Elevkadij, škof 

+ Anton Ribnikar 

S. 15. 2. 

ob 7.00 

Klavdij, redovnik; Georgija (Jurka), devica, Sigefrid, škof 

+ Pavla Kern 

Č. 

 
16. 2. 

ob 18.00 

Julijana Koprska, mučenka; Onezim, škof, mučenec 

+ Milan in Hedvika Kolenc ter Milena Torč 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 17. 2. 

ob 18.00 

Mesrop Armenski, cerkveni učitelj; Silvin, škof 

+ Anton Ropret (obl.) 

S. 18. 2. 

ob 18.00 

Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec 

+ Franc Sirc (obl.) 

N. 19. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. nedelja med letom; Konrad iz Piacenze, spokornik 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Novak (obl.) in + Jakovi 

P. 20. 2. 

ob 18.00 

Jacinta in Frančišek Marto, fatimka pastirčka; Leon, škof 

- Za dobre medsosekne odnose v Adergasu 

T. 21. 2. 

ob 18.00 

Peter Damian škof, cer. učitelj; Irena Rimska (Mira) devica 

+ Janez Zupin 

S. 22. 2. 

ob 7.00 

Sedež apostola Petra; Maksimilijan Ptujski, škof 

+ Mana Plevel 

Č. 23. 2. 

ob 18.00 

Polikarp, škof, mučenec; Jožefina Vannini red. ustanoviteljica 

+ Franc Maček (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 24. 2. 

ob 18.00 

Matija, apostol; Konstancij redovnik; Modest Trierski, škof 

+ Slavka in Jože Jereb 

S. 25. 2. 

ob 18.00 

Valburga, opatinja; Tarazij, carigrajski patriarh 

+ Jože Brezar (obl.) 

N. 26. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

8. nedelja med letom; Aleksaner (Branko), škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Jože Nastran - Trata  

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
7. nedelja med letom 

 

 
Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje 

sovražnike in molite za tiste, ki vas 

preganjajo. Če namreč ljubite tiste, 

ki vas ljubijo, kakšno zasluženje 

imate? Ali ne delajo tega tudi 

cestninarji? In če pozdravljate le 

svoje brate, kaj delate posebnega? 

Ali ne delajo tega tudi pogani? 

Bodite torej popolni, kakor je 

popoln vaš nebeški Oče.   
(Mt 5,44.46–48) 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 1 iz 

Praprotne Police za čiščenje in 

krašenje cerkve. Hvala tudi možem in 

fantom, ki so pospravili jaslice. Za 

naslednje dva tedna so na vrsti: v 

soboto, 18. 2. št. 2. iz Praprotne 

Police. 

 

MOPED – Blaž zjutraj sreča prijatelja: 

»Vidim, da po novem voziš moped. Si 

že imel kakšno nesrečo?« – »No, prav 

malo. Ni vredno besed.« – »Od kdaj pa 

ga sploh voziš?« – »Od včeraj 

popoldne.« 

ČRTA – 'Spet sem vas zasačil v 

prestopku,' pravi detektiv v samo- 

postrežni trgovini. 'Zakaj ste ukradli 

svinčnik?' – 'Oprostite, hotel sem 

napraviti črto pod svojo preteklost!' 



 

VEČER S PEVCEM STANETOM 

VIDMARJEM  

v soboto, 18. 2. ob 19 uri  

v župnijski cerkvi 

O svojih pesmih je Stane Vidmar nekoč dejal: 

"»Vse pesmi so odraz mojega nenavadnega 

odraščanja, iskanja, raziskovanja intimnega 

sveta in življenja, v katerem se to odvija. 

Tako, kot sem se v življenju začel zavedati, da živim na drugačen način od 

ostalih, tako so se začele razvijati moje pesmi. V vseh besedilih so izpovedi 

mojih življenjskih izkušenj. Vsako izdano delo je odraz enega od obdobij 

mojega življenja. To so izpovedi preizkušenj, spoznanj, veselja, žalosti, 

zablod, krivic, kazni, oproščanja, priznanja … Vsaka moja izpovedna pesem 

torej zapira eno od obdobij neštetih dogodkov v mojem življenju, ki pa jih ne 

bo zmanjkalo. 

Cerkev se spominja dveh svetnikov, Valenitov s tem 
imenom. Oba sta rimska mučenca. Bila sta mučena 
leta 268 v času vladanja cesarja Klavdija Gotskega 
(268–270). Obema so odsekali glavo. Najprej 
rimskemu duhovniku leta 269. Drugemu Valentinu, ki 
je bil škof v Terniju, pa pet let kasneje. Nič torej ne 
povezuje teh dveh svetnikov z dnevom zaljubljenih, 
kakor se ta dan praznuje. Poznavalci pravijo, da ta 
običaj izvira najverjetneje iz srednjega veka iz 
anglosaksonskih krajev. Nastal naj bi zaradi tega, ker 
se okoli 13. ali 14. začnejo kazati prva znamenja 

pomladi, ptice se začnejo pariti in delati svoja gnezda. 

֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎ 

NAMESTO CVETJA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE za + 

Frančiško Plevel so darovali Boštjanovi za 3 ; Dovarjevi za 2, Jože Škofic z 

družino za 2, Mlačevi za 1, Prekovi za 1, Murnikovi za 1, molitvena skupina 

za 1, Lapovi – Marinka in Metka za 1, Hribarjevi za 1, Nabernikovi za 1, 

Marija Grča za 1, druž. Tomažič za 1, Arh Ani za 1, Pavlinič Angela za 1. Za 

+ Mirando Mertelj so sosedje darovali za 2, Gorjančevi iz Hotemež za 1, 

mož Darko za 5, mama Mici za 2, sin Mitja za 1, Silvo Sirc za 1. Gospod, 

podari našim rajnim večni mir in pokoj v tvojem naročju. 
 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 

 

 

 

 IZBERI ŽIVLJENJE 
 

Teloh … upognjen sredi snežne ujetosti … 

v silovitem preboju … znak ujete moči v 

krhki belini.  

Teloh … v njem živi pomlad, ki nezadržno 

poraja življenje.  

Teloh sem jaz …, si ti …, smo mi …, smo 

Cerkev na Slovenskem …  

Sneg, zima – greh in smrt: vse, kar je napad 

na življenje …  

Življenjska sila – velika noč v nas! Sila, ki 

je odprla grob; sila, ki odpira grob tudi v 

meni danes ...  

Čutim, da nosim v sebi odprte in še zaprte 

grobove …, a v sebi čutim tudi teloh, ki v 

silovitem preboju želi ven …, ven na 

svobodo, v svobodo Tvojih prijateljev.  

Tebe, ki si po Svetem Duhu v meni … in v nas …, ki si tudi v Cerkvi, 

prosim, omogoči silovit preboj: v meni, pa tudi v občestvih naše krajevne 

Cerkve.  
Po: M. Turnšek, Govori, Gospod 
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