
 

 

OZNANILA in obvestila do 4. junija 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA TEDEN JE VEROUK  za vse skupine razen za birmance in 

prvoobhajance. Vsi veroučenci bodo prejeli spričevala v nedeljo, 4. 6.  – na 

Binkošti. 

PROCESIJA SV. Rešnjega telesa je po prazniku v nedeljo, 18. junija. K 

tej procesiji še posebej vabim vse prvoobhajance, da se pridejo zahvalit 

Jezusu za prvo sveto obhajilo, še enkrat oblečejo posebne obleke, prinesejo 

rožice v košaricah in jih trosijo pri oltarjih, kjer je blagoslov.  

ORATORIJ ki bo od 2. 7. do 7. 7.  Upam, da ste že vsi otroci prejeli 

prijavnice, ki jih izpolnjene vrnete do 28. maja.   

N. 4. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

BINKOŠTI; Peter Veronski, redovnik; Kvirin, škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Matevž Jenko (obl.) 

P. 22. 5.  

ob 19.00 
Marjeta Kasijska; Emil (Milan), muč. Julija; PROŠNJI. DAN 

+ Urna maša - ADERGAS 

T. 23. 5. 

ob 19.00 
Servul, Socerb Tržaški; Janez de Rossi; PROŠNJI DAN 

TRATA – Urna maša - TRATA 

S. 24. 5. 

ob 19.00 
Marija pomoč.  kristjanov – Marija Pomagaj; PROŠNJI DAN 

TRATA – Urna maša – PRAPROTNA POLICA 

Č. 

 

25. 5. 

ob 8.00 

ob 19.00 

GOSPODOV VNEBOHOD; Urban I., papež 

Urna maša  - VELESOVO 

+ Janez Jenko (obl.) - Velesovo 

P. 26. 5. 

ob 19.00 
Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof 

+ Milan Kern (obl.)  

S. 27. 5 

ob 10.00 

ob 11.00 

 

ob 17.30 

ob 19.00 

Alojzij Grozde, mučenec; Avguštin Canterburyski, škof;  

+++ rodbina Pekova – Adergas 

- v zahvalo za 25 let skupnega življenja- Marija in Štefan    

   Kern 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Mirko Mlakar (obl.) 

N. 28. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. velikonočna nedelja- ned. sredstev družbenega obveščanja 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Ivan Rebernik (obl.) 

P. 29. 5. 

ob19.00 
Maksim Emonski, škof; Uršula Ledochowska, dev., red. ust. 

+ Darja Božičkovič 

T. 30. 5. 

ob 19.00 
Kancijan in drugi ogeljski mučenci; Ivana Orleanska, devica 

+ Tone Ropret (obl.) 

S. 31. 5. 

ob 19.00 
Obiskovanje Devica Marija; Vital, menih; sklep šmarnic 

+ Elizabeta Zupan 

Č. 1. 6. 

ob 20.00 
Justin, mučenec; Janez Scalabrini, škof; Roman, škof 

- za duhovne poklice – ŽPS 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 2. 6. 

ob 20.00 

Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof – prvi petek 

+ Miranda Mertelj 

S. 3. 6. 

ob 7.00 

ob 16.30 

Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci; Klotilda, Hilarij 

BREZJE – po namenu romarjev 

+ za blagoslovljen in srečen zakon 

 

NAMENI SV. MAŠ od 22. maja do 4. junija 2017 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 

7. velikonočna nedelja  

 
Po teh besedah je Jezus povzdignil 

oči k nebu in rekel: »Oče, ura je 

prišla. Poveličaj svojega Sina, da tvoj 

Sin poveliča tebe, kakor si mu dal 

oblast nad vsem človeštvom,  

da bo vsem, katere si mu dal, podelil 

večno življenje. To pa je večno 

življenje, da poznajo tebe,  

edinega pravega Boga, in katerega si 

poslal, Jezusa Kristusa.  
(Jn 17,1–3) 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 1 in 

2 iz Adergasa za čiščenje in krašenje 

cerkve. Za naslednja 2 tedna so na vrsti: 

v soboto, 27. 5. je Adergas št. 3 in v 

soboto, 3. 6. Adergas št. 4. 
Zahvaljujem se tudi staršem birmancev 

in prvoobhajancev, da so lepo pripravili 

cerkev, okrasili in postavili mlaje. 

Hvala Angelci Maček, ki je prevzela 

vso skrb za  lepo okrasitev ob teh 

prazničnih dneh. 

 

PRALNI STROJ – »Ja kakšen 

pralni stroj sta pa to kupila, da ima 

samo štiri programe?« – »Zaenkrat 

ima samo štiri, ker nisva imela več 

denarja, ampak kmalu dobimo še 

kabelski priključek.« 



ANIMATORJI (tudi birmanci) imate priprave v soboto, 

3. junija ob 20h. 

VIKEND PRIPRAVE ZA ANIMATORJE: od 16. 6. do 

18. 6. 

PEŠ ROMANJE NA BREZJE: 2. junija ob 24.00 

Že vrsto let tudi naša župnija peš roma na Brezje. Običajno gremo ponoči in 

tako gremo tudi letos. Na ŽPS smo se dogovorili za datum. Ker se je zbralo 

veliko župnijskih obveznosti, gremo en teden kasneje in sicer v petek,  2. 6. ob 

24.h  Pot začnemo v Adergasu potem preko Velesovega proti Brezjam. Tudi z 

birmanci in ostali mladi smo se o tem pogovarjali in nekateri so bili zelo 

navdušeni. Pridružite se nam z veseljem. Ob 7h bomo imeli na Brezjah sveto 

mašo, kjer se nam lahko pridružite tudi ostali, ki boste šli za nami s kolesi ali 

avtomobili. V popotni nahrbtnik vzemi malico in »dobro voljo« pa bo šlo. 

Mariji ponesimo  svoje zahvale in prošnje, ona nam bo podarila svoj blagoslov 

za »jutrišnji dan«  

URNE SVETE MAŠE: Teden, ki je pred nami je »prošnji teden«. Do vnebohoda 

bodo svete maše po vašem namenu za blagoslov našega dela na polju. Ključarjem 

se lepo zahvaljujem za zbiranje darov po namenu za »urne« svete maše in za 

urejenost parka pred župnijsko cerkvijo. Hvala vsem darovalcem in naj 

Stvarnik tudi letos daje blagoslov vsemu vašemu trudu in delu na poljih 

travnikih, gozdovih in manjših vrtičkih. Posebna zahvala velja Franciju 

Urbančku, ki skrbno ureja park pred cerkvijo in okli samostana. Hvala tudi 

Andreju Mačku za strokovno pomoč lepo rastoče trave na Trati pred cerkvijo. 

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE: 

- 4. junij – ob 18h zaključni nastop našega mladega organista Matica 

Podobnika. Mladi organist pripravlja skupaj s profesorico Barbaro 

Pibernik posebni program na Orglah. Lepo vabljeni. 

- 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 

- 16. julij do 20. julija – ministrantje Ankaran 

ŠMARNICE NA POTI NA Štefano goro so še v nedeljo, 28. maja ob 

14h. Povabljeni v čim večjem številu.  

 
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 

 

 
 

SVETI DUH 
 

Dobri Bog, Jezusovim učencem si poslal Svetega Duha. Njegova 

moč je prestrašene in nebogljene učence naredila za neustrašne 

oznanjevalce evangelija. 

Prosim te, sveti Oče, naj se 

tudi mene dotaknejo ognjeni 

plameni tvoje ljubezni. Naj 

bom tako prevzet od tvoje 

veličine, da te ne bom nikoli 

nehal hvaliti in slaviti.  

Vse moje življenje naj bo 

ena sama hvalnica tebi. Daj, 

da bom med vrstniki 

neustrašen oznanjevalec 

tvoje dobrote in naj po mojih 

delih prepoznajo tvojo 

ljubezen. 

To te prosim po Kristusu,  

našem Gospodu.  

Amen. 
      Povzeto po: Praznujemo cerkveno leto 
 

Grafika: Sabina Zorman 
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