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DANES ZVEČER JE PRVI SVETI VEČER.  Ker želim, da je na ta večer vsa 

družina zbrana ob jaslicah in blagoslovu doma, družine, kmetije, hleva… ni 

nobene večerne sv. maše. Mnogi ste zelo redno obiskovali devetdnevnico, tudi 

tisti, ki niste mogli biti med nami smo vas vključili v prošnje in molitve. Ta večer 

pa v resnici podarimo sebi, svoji družini in prošnji Novorojenemu, da ostane z 

vami in med nami. Kdor le more naj se udeleži POLNOČNICE in ob tem 

nenavadnem času pride, da se kot kristjan udeleži že prve božične svete maše.  

DRUGI SVETI VEČER je na silvestrovo. Tudi ta večer naredimo podobno in 

po molitvi ob jaslicah drug drugemu zaželimo srečno zdravo in blagoslovljeno v 

novem letu. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. decembra do  7. januarja 2018 

P. 25. 12 

ob 8.00 

ob 10.00 

BOŽIČ - Gospodovo rojstvo; Evgenija, muč.; Anastazija 

+ Silva Jenko 

+ Pavla Kern – Hribarjeva mama 

T. 26. 12. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Štefan, diakon, prvi mučenec; Dan samostojnosti in enotnosti  

+ Danica Koritnik (obl.) 

- Za domovino Slovenijo (27 let) 

S. 27. 12. 

ob 18.00 

ob 19.00 

Janez, apostol, evangelist; Fabiola, spokornica 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

- BOŽIČNI KONCERT  

Č. 

 

28. 12. 

ob 8.00 
Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof 

+ Elizabeta Zupan 

P. 29. 12. 

ob 8.00 
Peti dan božične osmine; Tomaž Becket, škof, muč. David, kralj 

+ Bogomir Maček (obl.) 

S. 30. 12. 

ob 14.00 

ob 18.00 

Šesti dan božične osmine; Janez Boecardo, duh., red. ustan. 

- poročna slovesnost 

+ Miha in Marija Bidar (obl.)  

N. 31. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Sveta družina; Silvester (Silvo), papež, Melanija mlajša 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Stare (obl.)  

P. 1. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Marija, Božja Mati, novo  leto – dan miru; Fulgencij, škof 

+ Anton Jerič, 7. dan 

+ Franc Zorman 

T. 2. 1. 

ob 8.00 
Bazilij Veliki, škof, cer. uč., Gregor Nacianški, škof, cer. uč. 

+  Milan Vreček (obl.) 

S. 3. 1. 

ob 7.00 
Presveto Jezusovo ime; Genovefa pariška, devica 

+ Mariji za zdravje B. 

Č. 4. 1. 

ob 18.00 

 

 Angela Folinjska, red.; Elizabeta Seton, red.; Rigobert, opat 

+++ Nabernikovi 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 5. 1. 

ob 18.00 

Emilijana (Milena), devica: Janez Nepomuk, škof, prvi petek 

+ Pavla Kern (obl.) – Hribarjeva mama 

S. 6. 1. 

ob 8.00 

ob 18.00 

ob 19.00 

Gosp. razglašenje – Gašper, Miha, Boltežar – prva sobota 

- V zahvalo in priprošnjo za zdravje A. 

+ Angela Sirec (obl.) in +++ Pekovi – Adergas 

- BOŽIČNI KONCERT  

N. 7. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Jezusov krst; Valentin (Zdravko), škof; Rajmund, duh.   

- za žive in pokojne farane 

+ Janez Blažun 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

 Božič – Gospodovo rojstvo 

  
                       
V začetku je bila Beseda in Beseda 

je bila pri Bogu in Beseda je bila 

Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.  

Vse je nastalo po njej in brez nje ni 

nastalo nič, kar je nastalo. V njej je 

bilo življenje in življenje je bilo luč 

ljudi. In luč sveti v temí,  

a temà je ni sprejela. 
(Jn 1, 1–5) 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 1. iz 

Trate za čiščenje in krašenje cerkve. 

V soboto, 6. 1. je na vrsti skupina 

št. 2 iz Trate. Še posebej se lepo 

zahvaljujem za preskrbljene 

smrekice za v cerkev ter možem in 

fantom, ki so pod vodstvom g. Silva 

Sirca zopet naredili lepE jaslice in 

okrasili božična drevesca.  

 
BOŽIČNO DARILO – »Kaj boš 

svoji ženi podaril za božič?« vpraša 

Škot svojega brata. »Vso svojo 

ljubezen!« odvrne ta. »Ne bodi nor! 

Kaj ji boš pa potem dal drugo leto?« 



TRETJI SVETI VEČER je na večer pred svetimi Tremi kralji. Ta večer se 

zopet odpravimo po blagoslov ob jaslicah. V jaslice postavimo še figure sv.- Treh 

kraljev in na vrata napišemo 20+G+ M+B+18 v kolikor vam tega znamenja niso 

zapisali že ob obisku kolednikov. 

KOLEDNIŠKO AKCIJO, ki jo pripravlja Misijonsko središče 

Slovenije bomo pripravili tudi letos. Koledniki vas bodo obiskali v sredo 

27. 12. ali v soboto, 30. 12. Hvala vam, ker jih boste sprejeli in izročili 

svoj prostovoljni dar za naše misijonarje. Bog vam povrni. 

DVA BOŽIČNA KONCERTA 

PRVI KONCERT bo v sredo 27. 12. ob 19. uri. Nastopila 

bosta Gorenjski oktet pod vodstvom Petre Jerič in APZ 

France Prešeren Kranj ko ga vodi Fernando P. Mejias; 
- iz Argentine. Predstavili nam bodo vrsto znanih in manj 

znanih čudovitih božičnih pesmi. Prisrčno vabljeni. 

DRUGI KONCERT bo v soboto, 6. 1. ob 19. uri. Nastopili 

bodo: TANJA SONC, violina; DALIBOR MIKLAVČIČ, 

orgle; DARIA RADICS, viola in ZBOR SV. PETER, 

Radeče. Prisluhnili bomo skladbam skladateljev Vinka 

Vodopivca,  Hendla, Mozarta, Tartinija, Rheinbergerja, 

Furjjeja, Elgarja in še kaj. Tudi na ta prazničen koncert lepo 

povabljeni v čim večjem številu. 
VOŠČILO VSEM 

Spoštovani in dragi farani in vsak, ki bo prebiral vrstice tega voščila. Pred 

nami je praznik. Znova smo dočakali dan, ki nam prinaša notranje veselje, ki 

v naše družine prinaša mir in toplino vonj po kadilu in čas za resnično novo, 

skupno molitev. To je dan za blagoslov. Tukaj vstopa Bog v moje in tvoje 

življenje. Ob tem se zavedam, da obstaja LJUBEZEN, da je, da biva. Kljub 

vsemu, kar me obdaja lahko odgovorim z njegovo Ljubeznijo, ki je večna in 

končna, ki nikoli ne mine.  

Ko vstopam v novo leto; Ali lahko rečem hvala za vsak dan, vsak trenutek, 

ali želim, da se še ponovi ali….???. O Bog, o Gospod, kako si velik, kako si 

večen in preprosto SVA večno. 

SREČNE IN BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE PA ZDRAVO IN USPEŠNO V 

NOVEM LETU VAM ŽELI VAŠ ŽUPNIK SLAVKO KALAN 

 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 

 

 
 

LUČ V TEMI  
 

Zunanja tema danes ni več tak problem, 

ko imamo električno razsvetljavo. Toda 

mnogi ljudje potujejo skozi življenje v 

notranji temi, ko padajo v depresije. 

Četudi je na zunaj zanje vse v redu, v 

njihovo dušo ne more posijati luč. Sedijo 

kot zaprti v temni luknji, iz katere ne 

vidijo izhoda. Veselo sporočilo se 

oznanja tudi njim. Sredi noči, sredi trde 

teme prinaša otrok v jaslih luč, ki bi rada 

razsvetlila vso temo. Pa res lahko 

nekomu, ki je v globoki depresiji, pomaga božično sporočilo? Veliko ljudi na 

videz praznuje, vendar tema v njih ostaja. Govori se celo o »božičnem 

žalovanju«, ki zajame nekatere ljudi, ko se spominjajo praznovanja v otroštvu 

in začutijo velik prepad med tistimi časi in sedanjostjo. Pa vendar je v vsakem 

človeku neka slutnja, da se božično sporočilo dotika tudi njihovega srca, četudi 

je še tako žalostno in zavito v temo. Božič nam ne želi oznanjati zdravega sveta: 

želi pa se dotakniti prav vseh ljudi. Otrok v jaslih je obljuba, da tudi v nas čas 

pošilja žarek upanja, da sredi teme zasveti luč.            (Po: A. Grün) 
 

Naj resnična luč zasveti v srcih vseh in naj v polnosti izpolni naše 

hrepenenje. Blagoslovljen božič vsem. 

Grafika: Sabina Zorman 
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