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PRED NAMI STA POLETNA MESECA JULIJ IN AVGUST 

Kaj vse nam bosta podarila še ne vemo? To kar pa imamo,  skušajmo na sak način 

obdržati in ohraniti. Mislim predvsem na to kar smo in kar imamo. Smo kristjani 

in imamo župnijo, kateri pripadamo. Seveda smo še marsikaj. Tukaj mislima na  

poklic in službo, ki jo opravljate. To je naše 

delo in naša pripadnost župniji in svojemu 

kraju in koščku zemlje, ki je naša in od 

katere tudi živimo. Tudi, ko boste odšli kam 

drugam na počitnice in dopust, naj bo z vami 

misel na dom in družino, misel na vero in 

kulturo, misel na vrednote, ki so nam jih 

zaupali naši predniki. Bog vas blagoslavljaj 

na vaših poteh in uresničuje vaše molitve 

preko dneva in poteh. 

P. 3. 7. 

ob 20.00 

Tomaž, apostol; Heliodor, menih; Anatolij, škof 

+ Vilma Grilc (obl.) 

T. 4. 7. 

ob 20.00 

Urh, (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica 

- po namenu romarjev - LUŽE 

S. 5. 7. 

ob 7.00 

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

Č. 

 

6. 7. 

ob 20.00 

 

Marija Goretti, devica, mučenka 

- za duhovne poklice ŽPS 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 7. 7. 

ob 20.00 

Vilibald, škof; bl. Anton Vovk; prvi petek 

+ Vida Ribnikar (30. dan) 

S. 8. 7. 

ob 20.00 

Kilijan, škof, mučenec; Prokopij, škof; prva sobota 

+ Albina Snedec (obl.) 

N. 9. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

14. nedelja med letom; Veronika Giuliani, mistikinja 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Nastran 

P. 10. 7. 

ob 7.00 

Amalija (Alma) redovnica; Antonij, menih 

+ Miranda Mertelj 

T. 11. 7. 

ob 20.00 

Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska 

TRATA : + Jože Nastran (obl.) 

S. 12. 7. 

ob 7.00 

Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca; Leon, opat 

+ Darja Božičkovič 

Č. 13. 7. 

ob 20.00 

 

Henrik (Hinko) II., cesar; Klelija, redovnica; Karel Manuel 

+ Andrej Kern – Boštarjev ata 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 14. 7. 

ob 20.00 

Kamil de Lellis, duhovnik; Frančišek Solan; Bogdan, škof 

+ Jože Pucelj (obl.) 

S. 15. 7. 

ob 7.00 

ob 14.00 

Bonaventura, škof; Vladimir Kijevski, knez 

+ Elizabeta Zupan 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

N 16. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

15. nedelja med letom; Karmelska M. Božja – Karmen 

- za žive in pokojne farane 

+ Peter Kuhar (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 3. julija do 16. julija 2017 
 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

14. nedelja med letom 
 

 
 

Pridite k meni vsi, ki se trudite  

in ste obteženi, in jaz vas bom 

poživil. Vzemite moj jarem nase  

in učite se od mene, ker sem krotak  

in iz srca ponižen, in našli boste  

mir svojim dušam. Zakaj moj jarem 

je prijeten in moje breme je lahko.«  
(Mt 11,28–30) 

 

 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Zahvaljujem se ženinu in nevesti Žigu 

in Zali Tušek za krašenje cerkve, 

skupini št 3 iz Trate pa za čiščenje 

cerkve. Hvala tudi skupini št. 1 iz 

Velesovega za čiščenje in krašenje 

cerkve. Hvala tudi vsem vaščanom iz 

vseh vasi, ki ste lepo pripravili »oltarje« 

za procesijo ob Svetem Rešnjem 

Telesu v nedeljo, 18. junija. Hvala tudi 

vsem ostalim pri organizaciji in izvedbi 

procesije. Bogu hvala za lepo vreme in 

vsem, ki ste se procesije udeležili. Naj 

vas blagoslavlja Vsemogočni pri vseh 

vaših dobrih namenih. 

Za naslednja 2 tedna so na vrsti: v 

soboto, 8. 7. Velesovo št. 2,  in v 

soboto, 15. julija Velesovo št. 3. Hvala 

vsem, ki skrbite, da je naša cerkev 

urejena za bogoslužje. 



ORATORIJ 2017 Oratorij ni namenjen 

samo otrokom iz naše župnije, ampak odpira 

svoja vrata za vsakega, ki bi želel z nami 

preživeti čarobne  dneve od 2. do 7. julija. 

Dragi starši in ostali farani, že v naprej hvala 

za vašo spodbudo za vse dobrotnike, ki ste se 

že odzvali. Hvala pa naši mladini ki se lepo 

pripravlja na delo z otroki in bodo darovali 

kar nekaj časa za našo otročad. Hvala za vso 

podporo in pomoč vsakemu in vsem.  

 

MINISTRANTJE: Če kdo slučajno 

ne more z nami na letovanje, od 

nedelje, 16. julija do četrtka, 20. julija, 

naj mi zagotovo sporoči. Vsi, ki greste 

vzamete s seboj Osebno in zdravstveno 

izkaznico,  vso potrebno opremo za 

plažo, osebno higieno in posteljnino. 

Odhod je v nedeljo, 16. julija ob 15h.  Želim vam lepe in srečne počitnice.  

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE 

- 2. julij – ob 13h - župnijski piknik –vsi župnijski sodelavci in sodelavke.  

- 2. julij do 7. julij – ORATORIJ 2017 

- 23. julij Krištofova nedelja; blagoslov avtomobilov in 30 let MIVA 

Slovenija na Brezjah;  ob 15h molitvena ura, ob 16h sv. maša 

- 13. avgust ob 20h –baročni koncert – Festival Radovljica 

- 2. september – zaključni izlet birmancev in staršev – obvezna prijava 

pri župniku 

- 10. september ob 15h – slovesna procesija s kipom Velesovske Matere 

Božje – škof dr. Franc Šuštar 

- 16. september – Stična mladih 

- 23. september – praznovanje 10 letnice novih orgel v župnijski cerkvi 

- 30. september – župnijsko romanje 

 
DRUGJE OPRAVLJENE SVETE MAŠE: Za + Pavlo Kern 6 sv. maš; za 

+ Angelo Sirec 2 sv. maši in za + Elizabeto Zupan 1 sv. maša. 

 
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 

 

 

POČITNICE, PROSTI ČAS, DOPUST 
 

Čas je nekaj očarljivega. Vsakemu od nas je na 

voljo enako število ur na dan. Vendar za 

nekatere čas beži, drugi pa ne vedo, kaj bi z 

njim. Enkrat storimo vse, da bi prihranili nekaj 

časa, drugič pa ga namerno zapravljamo. In vse 

prevečkrat zapravljamo sedanjost, ker se nam 

toži po preteklosti ali pa se neučakano oziramo 

v prihodnost. 

Michel Quoist se v eni od Molitev življenja z 

žalostjo nasmiha naši utesnjenosti:  

Vsi ljudje tečejo za časom.  

Po zemlji hodijo bežeč, preganjani, suvani,  

preobremenjeni, nasilni in nikoli ne pridejo nikamor,  

ker jim zmanjkuje časa … Gospod, morda si se pa ti zmotil v računih? 

In vendar ni nobene napake. Bog nam je daroval čas – nenavadno razsežnost 

svojega čudovitega stvarstva. Na voljo nam je, da ga uporabljamo in uživamo. 

Jezus hoče, da v polnosti živimo sedanji trenutek. Zdaj je čas, da spoznamo Boga. 

Zdaj je čas, da mu služimo. Samo sedanjost je resnična. Preteklost je za nami, 

prihodnost je negotova, le sedanjost je resnična! Jezus je izkoristil vsak trenutek, 

ki mu ga je Bog dal. Vsak premor je sprejel kot Božji dar. Zgodaj zjutraj ali pozno 

zvečer, vedno se je znal posvetiti Bogu. Ker je tako delal, je našel tudi čas za 

drugega – in do ljudi je pokazal tako nedeljivo pozornost, kakršne mi ne zmoremo. 

Prinesel je Božji mir in spravo iz večnosti v čas, iz nebes na zemljo.  
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo 

Grafika: Sabina Zorman 
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