
 

Med tednom se za nujne stvari od 16. 7. do 28. 7. Obrnete na g. župnika iz 

Šenčurja tel.: 051 689 683,župnišče: 04 25 11 029. 
  

 

OZNANILA in obvestila do 29. julija 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIJ 2018  - ZAKAJ  FRIDERIK IRENEJ BARAGA? 

 

NAMENI SV. MAŠ od 9. 7. do 29. 7. 2018 

P. 9. 7. 

ob 20.00 

Avguštin, kit. muč.;  

+ Miha Bidar 

T. 10. 7. 

ob 20.00 

Amalija (Alma), redovnica; Antonij, menih; Rufina, muč. 

TRATA + Angela in Jože Grilc 

S. 11. 7. 

ob 20.00 

Benedikt, opat, zavetnik Evrope, Olga, kneginja; PijI. Pp. 

+ Vinko Repnik (obl.) 

Č. 

 

12. 7. 

ob 7.00 

Mohor, škof in Fortunat, diakon; Leon, opat 

+ Albina Snedec (obl.) 

P. 13. 7 

ob 20.00 

Henrik (Hinko) II., cesar, Klelija, redovnica 

+ Jože Pucelj (obl.) 

S. 14. 7. 

ob 12.00 

ob 20.00 

Kamil de Lellis, duhovnik; Frančišek ,Solan 

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

+ Marija Gašperlin – Bdetova Mici 

N. 15. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

15. nedelja med letom; Bonaventura, škof; Vladimir 

- za žive in pokojne farane 

+ Peter Kuhar (obl.) 

P. 16. 7. 

--------- 

Karmelska M. Božja (Karmen); Elvira 

ni sv. maše 

T. 17. 7. 

ob 20.00 

Aleš, spokornik; Leon IV., papež; Hedvika Poljska, kraljica 

TRATA + Marjan in Jana Jenko (obl.) 

S. 18. 7. 
------------ 

Elij iz Koštabone, diakon; Arnold, državnik 

Ni sv. maše 

Č. 19. 7. 

--------- 

Arsenij, puščavnik 

Ni sv. maše 

P. 20. 7. 

ob 20.00 

Apolinarij, škof; Marjeta Antiohijska, muč;  

TRATA + Mirko Lipar (obl.) 

S. 21. 7. 

ob 7.00 

ob 14.00 

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik; Danijel (Danilo), prerok 

+Marija Selan 

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

N. 22. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

16. nedelja med letom – Krištofova nedelja; Marija Magd. 

- za žive in pokojne farane 

+ Marjeta Rozman (obl.) 

P. 23. 7. 

--------- 

Brigita Švedska, redovnica, sozavet. Evrope; Janez Kastijan 

- ni sv. maše 

T. 24. 7. 

ob 20.00 

Krištof, mučenec; Evrazija, mučenka  

TRATA + Jože (obl.) in Angela Ribnikar 

S. 25. 7. 

ob 20.00 

Jakob Starejši, apostol; Olimpija, vdova; Teja, mučenka 

- ni sv. maše 

Č. 26. 7. 

ob 20.00 

Joahim in Ana , starša Device Marije; Emanuel, župnik 

TRATA + Frančiška Mavec (obl.) 

P. 27. 7. 

ob 20.00 

Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirlia in Metoda; Natalija 

+++ Petrčevi 

S. 28. 7. 

ob 20.00 

Viktor, papež; Nazarij, mučenec; Samo, opat, škof 

+++ družina Zupan – Cerkljanska Dobrava 

N. 29. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

17. nedelja med letom; Marta, Lazarjeva sestra; Blažka 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

15. nedelja med letom 

 

 
 

Poklical je k sebi dvanajstere in jih 

začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim 

je oblast nad nečistimi duhovi  

in jim naročil, naj razen palice ne 

jemljejo na pot ničesar, ne kruha, ne 

popotne torbe, ne denarja v pasu,  

obujejo naj sandale in naj ne oblačijo 

dveh oblek. »Če vas kakšen kraj ne 

sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od 

tam in si otresite prah z nog, njim v 

pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj 

se spreobrnejo.   (Mr 6,7–9.11–12) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupinama št. 4 in 5 

iz Praprotne police za lepo  očiščeno in  

okrašeno cerkev. Prav tako se 

zahvaljujem vsem, ki v teh lepih mesecih 

darujete svoje lepe rože iz vaših vrtičkov 

za cerkev. 

Ker so oznanila za 3 tedne je naslednji 

razpored krašenja cerkve: 

sobota; 14. 7.: Praprotna Polica št. 6 

sobota; 21. 7. Praprotna Polica št. 7 

sobota; 28. 7. Praprotna Polica št. 8 

 
POČITNICE – Oče pošlje sinka Mihca 

k enemu svojih kupcev, ki neredno 

plačujejo. »Gospod Kavčič, moj oče vam 

pošilja račun in rekel mi je, da ne smem 

oditi od vas, dokler ga ne plačate.« – 

»Mali, mislim, da so se zate pravkar 

začele kar dolge počitnice.« 
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 15O let od smrti 

 proces za beatifikacijo 

(blaženi) 

 škofovsko geslo (Le eno je 

potrebno) 

 zveličanje duš (krst in drugi 

zakramenti) 

 neutrudnost in gorečnost 

 misijonski vidik 

NAŠA MLADINA se je zelo lepo pripravljala na letošnji oratorij, kjer se bodo 

otroci srečali z likom  slovenskega misijonarja Friderika Baraga med Indijanci.  

Ves teden se bomo ukvarjali prav posebno z njegovo neskončno ljubeznijo do 

Indijancev in njihovih otrok. Vas, dragi farani naprošam, da nam priskočite 

na pomoč. Pecivo, piškoti, sokovi bodo dobrodošli za našo 100 glavo množico. 

MAŠNI NAMENI in različni ostali stroški v župnijski pisarni so se delno 

podražili na predlog slovenske škofovske konference. Od 1. julija naprej je 

običajni dar za sveto mašo 20 €.  Tudi dar za pogreb je sedaj 50 €. Hvala vam 

za vse vaše darove. Prav s pomočjo vaših darov se vsaj za enkrat in že kar nekaj 

desetletij vzdržujemo slovenski duhovniki. Boglonaj  za vse vaše darove.  

NEKAJ POMEMBNIH DATUMOV: 

- 11. 8. – 14. 8. – tečaj baročne glasbe 

- 12. 8. – festival Radovljica – ob 19.00 

- 1. 9. – IZOLA – piknik prvoobhajancev in staršev- obvezne prijave 

-  8. 9. KONCERT SAKRALNE GLASBE ob 19h - Lucas 

Somoza Osterc, bariton - Marcos Fink, basbariton in Tone 

Potočnik, orgle 

- 15. 9. – Stična mladih 

-  29. 9. – župnijsko romanje 

Izd

al 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 

 

 

MAJHNE POČITNIŠKE DOBROTE, KI NAS  

NIČ NE STANEJO 
Ob svitanju slišati tiho ptičjo pesem. V svežem zraku nekajkrat krepko 

zadihati. Pisani cvetlici, ki pogleduje čez ograjo, veselo prikimati. 

Sedeti pod senčno streho starega drevesa. 

Človeku, ki ga imamo radi, hvaležno 

pogledati v oči. Na koži čutiti toplo sonce. 

… 

Naj bodo počitniški dnevi 

resnično prijetni tako zate, 

kot za tvoje bližnje. 

 

Naj gre Gospod z vami na počitnice! 

Marsikateri kristjan želi, da bi ga Bog pustil na miru vsaj na počitnicah. Kot 

da je kakšen nadležen opazovalec, ki vtika svoj nos, kamor ni potrebno, in 

kot tiran zahteva, da mu služimo tudi na počitnicah. Končno smo se rešili 

vseh šefov, a Bog nam še na počitnicah ne da miru.  

Če nas Gospod ljubi, nam želi najboljše počitnice, in če ga mi ljubimo, kako 

moremo iti kam brez njega?! Sam takole pravi: »Poznam tvoj počitek, tvoj 

odhod in tvoj prihod« (Iz 37,28). 

Naj nas v molitvi, evharistiji in iskreni bratski ljubezni Gospod razveseljuje 

in nam daje počitek tudi na našem letovanju. 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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