
 

OZNANILA in obvestila do 9. septembra 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 20.  8. do 9. 9. 2018 

P. 20. 8. 

ob 20.00 

Bernard, opat, cerkveni učitelj.; Samuel (Samo), prerok  

+ Mito Trefalt 

T. 21. 8. 

ob 20.00 

Pij X., papež; Sidonij (Zdenko), škof 

TRATA + Janez Ropret (obl.) 

S. 22. 8. 

ob 7.00 

Devica Marija kraljica; Fabricij in Filibert, mučenca 

- za zdravje O.J. 

Č. 

 

23. 8. 

ob 20.00 

Roza iz Lime, devica, redovnica; Justinijan, samotar  

+ Franc Ogris (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVTEJŠIM 

P. 24. 8. 

ob 20.00 

Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar 

- po namenu A. J. 

S. 25. 8. 

ob 19.00 

Ludovik IX. Francoski kralj; Jožef Kalasanc, duh.,  red., ust. 

+ Stanislav Snedec (obl.) 

N. 26. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

21. ned. med letom; Ivana Bichier, red. ust.; Zefern papež 

- za žive in pokojne farane 

+ Gabrijel Selan 

P. 27. 8. 

ob 20.00 

Monika, mati sv. Avguština; Cezarij, škof 

+ Jože st. in Jože ml. Stare (obl.) 

T. 28. 8. 

ob 20.00 

Avguštin, škof, cer. učit.; Pelagij Istrski, muč., 

TRATA + Starši Bobnar, Velesovo 64 

S. 29. 8. 

ob 7.00 

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč. Bronislava, red. 

- po namenu B. M. 

Č. 30. 8. 

ob 20.00 

Feliks (Srečko), muč.; alfred Ildefonz Schuster, škof 

+ Miha Bidar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 31. 8. 

ob 20.00 

Rajmund Nonat, red.,; kardinal; Nikodem, Jezusov učenec  

+ Jože Podjed (obl.)  

S. 1. 9. 

Izola 

Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja – obl. Kronanja 

- po namenu staršev prvoobhajancev 

N. 2. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

22. ned. med letom; angelska nedelja; Marjeta, dev. muč 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc in Frančiška Jagodic (obl.) 

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV 

P. 3. 9. 

ob 18.00 

Gregor Veliki, papež; cer. učitelj; Bazilisa mučenka 

+ Janez Sirec (obl.) in Angela Sirec 

T. 4. 9. 

ob 18.00 

 Rozalija Sicilska, dev., spokornica.; Mojzes, prerok 

Marija Grilc (obl.) 

S. 5. 9. 

ob 7.00 

Mati Terezija, red. ust.; Viktorin Asiški, muč.; Bertin, opat 

+++ starši in Janez Ribnikar 

Č. 6. 9. 

ob 18.00 

Zaharija, prerok; Favst, mučenec; Bertrand, redovnik 

- za duhovne poklice 

MOLITVENA URA PRED NAJSEVTEJŠIM 

P. 7. 9. 

ob 18.00 

Marko Križevčan, muč.; Regina, dev., muč. – prvi petek 

+Anton Ribnikar (obl.)  

S. 8. 9. 

ob 8.00 

ob 18.00 

ob 19.00 

Marijino rojstvo – mali šmaren; Serafina, vdova, redov. 

+ Drago Kern 

- v čast M. B. za zdravje »O« 

KONCERT MARIJI V ČAST – Markus Fink 

N. 9. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 15.00 

23. ned. med letom; Peter Klaver, jezuit, misijonar  

- za žive in pokojne farane 

+ Janez Blažun (obl.) 

PROCESIJA Z MARIJINIM KIPOM Velesovske M. B. 

- v zahvalo in priprošnjo Veles. M. B. (B) 

+ Janez Ribnikar 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

22. nedelja med letom 
 

 

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 

omadeževati, če pride vanj, ampak ga 

omadežuje to, kar pride iz človeka. Od 

znotraj namreč, iz človekovega srca, 

prihajajo hudobne misli, nečistovanja, 

tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, 

zvijača, razuzdanost,  nevoščljivost, 

bogokletje, napuh, nespamet. Vse te 

hudobije prihajajo od znotraj in 

omadežujejo človeka.«          (Mr 7, 15.21-23) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 1 in 2 ter 3 iz 

Adergasa za lepo  očiščeno in  

okrašeno cerkev. Ker so oznanila 

za 3 tedne, je naslednji razpored 

krašenja cerkve: 

sobota; 25. 8.: Adergas, skupina 

št. 4, sobota; 1. 9. Trata, skupina 

št.1, sobota; 7. 9.Trata, skupina 

št. 2 
 
AKVIZITER – Pri vratih pozvoni.  

»Dober dan fantek, je oče morda 

doma?« vpraša akviziter. – »Ni ga.« 

– »Kje pa je?« – »Ne vem, ga grem 

vprašat.« 

 



Seja ŽPS bo 3. 9. ob 20.00 , ker se moramo pripraviti na procesijo. Lepo vabim 

vse člane.  

PROCESIJA Z MILOSTNIM MARIJINIM KIPOM - 9. 9. ob 15h. 

Procesijo in sveto mašo bo vodil  novi direktor Škofovih zavodov v Šentvidu 

nad Ljubljano g. mag.  Tone Česen.  V naši župniji in bližnji okolici imamo 

zelo veliko različnih prireditev in dogodkov. Imamo pa eno zelo staro 

tradicionalno pobožnost s procesijo, ko fantje nesejo milostni Marijin kip do 

Trate in nazaj. To je vedno na prvo nedeljo po malem šmarnu in prav je, da 

ohranjamo tradicijo še naprej. Za našo župnijo je to največji praznik. Dragi 

farani, pridite na praznovanje tudi vi.  

PREDLAGANI URNIK VEROUKA 2018/19 (isto, kot lani) 
NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO 

LETO - Verouk bomo začeli v nedeljo, 9. 

septembra! 

Vpis v prvi razred in Jezusove urice (ostali 

so že vpisani) bo v ponedeljek in torek, 3. 

in 4. 9. od 16h do 18h. 

Prosim, da prilagodite temu urniku 

ostale obšolske dejavnosti! 

 

NEKAJ POMEMBNIH DATUMOV: 
- 25. 8. ob 20h: večer pop slovenske glasbe pri fontani v parku pred 

cerkvijo. Nastopila bo akustična skupina z imenom Qart akustika. 

Pripravlja KUD Pod lipo – Adergas. 

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

že nekaj prijav torej zagotovo gremo. Prijave sprejemam samo do zapolnitve 

mest v avtobusu! 

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

Somoza Osterc, bariton - Marcos Fink, basbariton in Tone 

Potočnik, orgle – MARIJIN KONCERT 

- 9. 9. – začetek novega veroučnega leta 

- 15. 9. – Stična mladih 

-  29. 9. – župnijsko romanje – Trsat – Hrvaška. Z nami bo šla tudi 

vodička Klavdija. Lahko se že vpisujete. Nimamo še točnega 

predračuna. Vpisnina je 20 EUR. Več v naslednjih Oznanilih. 

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  

 

 

ANGEL VARUH 
Bog je malce nenavaden, ker ljubi vse, vse ljudi. Vse otroke. Vse mlade. Vse 

moške. Vse ženske. Ljubi vse tiste, ki verujejo 

vanj, tiste, ki ga ljubijo, in tiste, ki ga ne ljubijo. 

Njegova ljubezen je tako velika, da je 

posameznim angelom dal nalogo, da vsakega od 

nas spremlja vse življenje.  

To je torej angel varuh: 

duhovni prijatelj, najrazumnejši, najčistejši, 

ki mu je Bog naročil, da nas podpira in varuje 

in predvsem, da nam pomaga spoznati Ljubezen. 

Angel varuh je tako velik dar, da boljšega ne bi 

mogel dobiti. Angel varuh ti je dan osebno.      Ezio Aceti, Angel varuh, moj zvesti prijatelj 

 

Dobri Jezus, 
začenjamo novo veroučno in šolsko leto. Pomagaj nam, da bodo naše misli in srce 

odprti za nova spoznanja. Daj, da bomo preko novih znanj vse bolj spoznavali tudi 

tebe in tvoj čudoviti načrt, ki ga imaš z nami in svetom, ki nas obdaja. 

Spremljaj nas v morebitnih preizkušnjah in daj nam moči, da, kadar bomo pred 

zahtevnejšimi izzivi, zmoremo narediti to, kar se od nas pričakuje. 

Naj bomo odprti za nova prijateljstva, ob vseh sošolcih in prijateljih pa naj nikoli 

ne pozabimo tudi nate, ki nas boš tudi skozi to leto nenehno spremljal na vsakem 

koraku. 

 

Ura PON. TOR. 

14.10 – 14.55 4. r. 6. r. 

15.00 – 15.45 3.r.   5. r. 

16.00 – 16.45 1.r./ 

Jezusove 

urice 

7. r. 

17.00 – 17.45 2. r. /9. r. 8. r. 

Grafika: Sabina Zorman 
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