
 

OZNANILA in obvestila do 21. maja 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA TEDEN JE VORUK za vse skupine razen za 

birmance, ki imajo devet dnevnico. Verouk bo samo 

še do konca maja. Na binkošti , torej 4. junija vsi že 

dobijo spričevala. Zahvalno sveto mašo za sveto 

birmo bodo imeli birmanci v četrtek, 18. maja s 

podelitvijo spričeval! V tem tednu bodo vsi 

veroučenci dobili prijavnico za oratorij. Z vrnjeno in 

izpolnjeno prijavnico je otrok prijavljen na oratorij, ki bo od 2. 7. do 7. 7.  

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE: 

- 26. maj ob 24. uri – peš romanje na Brezje 

- 10. junij – Marijin dan – ves dan 

- 11. junij – ob 14. uri pastoralni izlet ŽPS – v neznano 

- 2. julij – župnijski piknik 

- 2. julija. do 7. julija. ORATORIJ 2017 

 

NAMENI SV. MAŠ od 8. maja do 21. maja 2017 

P. 8. 5. 

ob 19.00 
Obletnica posvetitve Lj. Stolnice; Bonifacij IV., papež; Viktor 

+ Elizabeta Zupan, 30. dan 

T. 9. 5. 

ob 19.00 
Izaija, prerok; Marija Terezija redovnica; Beat, puščavnik 

+ Marija Maček, 7. dan 

S. 10. 5. 

ob 18. 00 

ob 19.00 

Job, svetopisemski mož; Trsatska Mati Božja 

SREČANJE S ŠKOFOM ALOJZEM URANOM  

+ Marija Ahačič (obl.) 

Č. 

 

11. 5. 

ob 19.00 
Mamert, škof; IgnacijLakonijski, redovnik; Odo, opat 

- za duhovne poklice - ŽPS 

P. 12. 5. 

ob 19.00 
Leopold Mandič, redovnik; Pankracij, mučenec 

+ Franc Bašelj (obl.) 

S. 13. 5. 

ob 19.00 

Fatimska Mati božja; Marija Dominika; Servacij, mučenec 

+ Ana Petrič 

N. 14. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. vel. nedelja; NEDELJA SVETE BIRME; Bonifacij 

- za žive in pokojne farane 

- v čast svetemu Duhu za birmance 

+ Domen Kern 

P. 15. 5. 

ob19.00 
Izidor, kmet; Zofija – Sonja, mučenka 

+ Frančiška Plevel – Kuharjeva mama  

T. 16. 5. 

ob 19.00 
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec; Andrej Bobola, mučenec 

+ mama in +++ Petrčevi 

S. 17. 5. 

ob 19.00 
Jošt, puščavnik; Paskal, redovnik 

+ Julijana Pungartinik (obl.) 

Č. 18. 5. 

ob 19.00 
Janez I., papež; Feliks Splitski; Blandina , redovnica 

+++ starši Murnik 

P. 19. 5. 

ob 19.00 

Krispin, redovnik; Ivo Bretonski, duhovnik; Peter Celestin, pap. 

- v dober namen M + S + T 

S. 20. 5. 

ob 17.00 

ob 19.00 

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

+++ starši Ribnikar - Roprečov 

N. 21. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. vel. nedelja – PRVO SVETO OBHAJILO 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Maček, 30. dan 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 

6. velikonočna nedelja  
 

 
Ako me ljubite, ohraníte moje 

zapovedi. In jaz bom prosil Očeta  

in vam bo dal drugega Tolažnika,  

da ostane pri vas vekomaj, Duha 

resnice, ki ga svet ne more prejeti,  

ker ga ne vidi in tudi ne pozna;  

vi pa ga poznate, zakaj prebiva pri 

vas in bo v vas.  
(Jn 14,15–17) 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 7 

in 8 iz Praprotne Police  za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednja 2 tedna 

so na vrsti: v soboto, 13. 5. je Adergas 

št. 1 in v soboto, 20. 5. Adergas št. 2. 

S tem, da so starši prvoobhajncev že 

čistili pretekli vikend in za prvo 

obhajilo tudi krasijo (Angelca), 

čistijo pa Adergas št. 2. 
 

ZAMUDA – Niko pride prepozno v 

šolo. Na stopnicah sreča ravnatelja: 

»Deset minut prepozno,« reče 

ravnatelj. – »Jaz tudi,« odvrne Niko.

RADIO – Gospa v trgovini: »Ta 

radio ima pa res zelo veliko 

gumbov!« – Prodajalec: »Z zadrgo 

bi bil videti prav smešen!« 



ŠMARNICE NA POTI NA Štefano goro so danes popoldan ob 14h. Potem 

bodo samo še zadnjo nedeljo v maju, ker je vmes sv. birma in prvo sv. obhajilo. 

Povabljeni v čim večjem številu.  

14. MAJ PRAZNIK SVETE BIRME 

BIRMANCI:  Letošnje šmarnice so posebej obogatene z birmansko 

devetnevnico, ki je vsak večer ob 19.00. Že nekaj dni se lepo zbiramo skupaj 

s starši in botri. Sveto spoved  bomo imeli v ponedeljek,         8. 5. ob 18. 30. 

9. razred, v torek 9. 5. ob 18.30 8. razred. Starši in botri v sredo 10. 5. med 

sveto mašo, spoveduje škof Uran. Vse farane starše in botre vabim na 

srečanje s škofom birmovalcem v sredo, 10. maja ob 18. uri  na 

»spraševanje«. Odgovorite Sv. Duhu na povabilo k molitvi  za naše birmance 

in s tem za našo prihodnost. Vabim vas k skupni molitvi. Bodimo jim vsi 

dober zgled.  Na sam birmanski praznik, v nedeljo, 14. maja pa ob 10.uri 

pridite in se skupaj poveselimo z našimi 17 birmanci ter molimo za 

njihov uspeh v življenju, ki je pred njimi.  Upokojeni škof Alojz Uran 

prihaja med nas in prinaša moč Svetega Duha birmancem in vsem ki se 

bomo udeležili tega praznovanja.   

Program slovesnosti je organiziran tako, da bo ob 10. uri slovesen vhod v 

cerkev; birmanci in botri v sprevodu. Po slovesnosti je fotografiranje. Starši 

pripravljajo po slovesnosti tudi kratko pogostitev za vse pred cerkvijo.  

21. MAJ PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

10. prvoobhajancev iz 3. razreda bo to nedeljo ob 10. uri prejelo prvikrat Jezusa 

v svoje srce. Vso župnijo vabim, da jih podpirate na njihovi poti s svojo 

molitvijo. V tednu po sv. birmi se bomo še posebej posvetili prvoobhajancem 

in prpravi na praznično nedeljo. Vsak večer bomo imeli vaje za prvo sveto 

obhajilo.  

Sveta spoved za starše in prvoobhajance pa bo v petek, 19. maja ob 18. uri. Za 

starše bo na voljo tudi spovednik od drugod; kaplan iz Šenčurja.  

 

OB SMRTI so darovali za svete maše namesto cvetja in vencev: Za + Marijo 

Maček so darovali Udirjevi iz Šenčurja za 2 sveti maši, sosedje za 6 sv. maš, 

sinovi za 10 svetih maš, Sajovic Ciril, Velesovo za 1 Kuharjevi, Predoslje za 

2; družina Jerman, Zapoge za 3; Kern Štefan za 1 sveto mašo. Hvala za 

darovane svete maše, pokojni Mariji naj dobri Bog podari večno življenje.  

 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 

 

 
 

MOJ BOG …. 
 
 
 

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo 

luč, da razlikujem: pomembno od nepomembnega,  

dobro od slabega, resnico od laži, pravilno od 

napačnega, občuteno od občutka, tebe, moj Bog, 

od vsega, kar hoče biti moj bog, tvoj glas od 

občutkov, tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov,  

kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga ovira,  

kar me s tabo povezuje od tega, kar me od tebe 

ločuje, kar je moja last od tega, kar si lasti mene,  

tvojo sodbo od moje obsodbe,  

tvoje usmiljenje od mojega obsojanja,  

stanovitnost od trdosrčnosti, večno od minljivega,  

zadnje od predzadnjega in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih. 

 

Nasprotujem besedam, ki me hočejo prepričati, da se prvo ne razlikuje od 

drugega. 

Podari mi dobro voljo in sposobnost, pogum in moč in zaupanje, da bi se prav 

odločal in izbiral to, k čemur si me poklical, kar mi hočeš podariti in kar mene 

in moje resnično vodi k tebi. Amen.  

 

                                      Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade  
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