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MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
Dragi in spoštovani bralec teh Oznanil. Ne pozabi, da molitev rožnega venca 

ponovno postaja aktualen za številne vernike. Nekateri ga molijo, kar na poti v 

službo. Morda vendarle samo kakšno desetko. Pravijo starši: »ta molitev me 

popolnoma umiri«. Bogu hvala za to spoznanje in za to molitev. Tisti, ki ne hodite 

več v službo in ste doma, v zasluženi penziji pa morda res nimate tisto uro kaj »kaj 

posebnega dela« povabljeni v cerkev k sveti maši. Vsak dan po sveti maši, ki je ob 

18. uri molimo Rožni venec. Ob sredah (ob 7h) pa je primerno tudi za tiste, ki imate 

službo v popoldanski izmeni. Papež nas v letošnjem letu povabi, da bi posebej molili 

po namenu za spravo med seboj, v družini, narodu in svetu.  

SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV bo v torek, 16. oktobra ob 

 19. uri. Dragi starši lepo povabljeni, da se tega srečanja zagotovo udeleži 

vsaj eden od staršev. Vsak birmanec naj bi imel tudi botra in prav za tega so 

nastali nekateri novi pogoji. Prestavil vam jih bom na tem srečanju. 

 

NAMENI SV. MAŠ od 8. oktobra do 21. oktobra 2018 

P. 8. 10. 

ob 18.00 

Benedikta, dev. muč.; Pelagija, dev. muč.; Tajda, spokornica 

+ Majda Kotnik 7. dan 

T. 9. 10. 

ob 18.00 

Dionizij, škof; Abraham, S:P. očak; Sara S:P:. žena 

+ V zahvalo za 30 let in božje varstvo K. L. 

S. 10. 10. 

ob 7.00 

Danilo (Danijel), mučenec; Florencij in Kasij, mučenca 

+ Miha Bidar 

Č. 

 
11. 10. 

ob 18.00 

Janez XXIII., papež; Bruno Kolnski, škof; Filip, diakon 

+ Martin Koritnik 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 12. 10. 

ob 18.00 

Maksimilijan Celjski, mučenec; Serafin, laiški brat 

+ Ana in Marjeta Kne 

S. 13. 10. 

ob 18.00 

Gerald, vitez; Koloman, mučenec; Venancij, opat 

+ Marija Maček (obl.) – Viršekova mama 

N. 14. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

28. ned. med letom; Kalist I. papež, muč.; Veselko, škof 

- TRATA -  za žive in pokojne farane 

+++ Navžarjevi 

P. 15. 10. 

ob 18.00 

Terezija Velika (Avilska), dev., cer. uč.; Tekla, opatinja 

+ Marija Potočnik 

T. 16. 10. 

ob 18.00 

Hedvika, kneginja, red.; Marjeta Marija Alakok, dev. red.  

+ Frančiška Zorman (obl.) 

S. 17. 10. 

ob 7.00 

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec; Florencij, škof 

- v zahvalo in priprošnjo Velesovski M. B. »B« 

Č. 18. 10. 

ob 18.00 

Luka, evangelist, Peter Alkantarski, mistik, red.; Just, muč. 

- za duhovne poklice - ŽPS  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 19. 10. 

ob 18.00 

Pavel od Križa, duh.; Janez Brebeuf, duh., in dr.kanadski muč. 

+  Frančiška Jenko 

S. 20. 10. 

ob 18.00 

Rozalina, red; Vendelin, opat, puščavnik; Irena mučenka 

+ Miranda Mertelj in Valentin Pestar 

N. 21. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

29. ned. med letom; Uršula, dev. muč.; MISIJONSKA N.  

- za žive in pokojne farane 

 +++ Olipovi 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

28. nedelja med letom 

 

 
 

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim 

učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo 

premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so 

se čudili njegovim besedam. In Jezus  je vnovič 

spregovoril: »Otroci, kako težko je priti v Božje 

kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, 

kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so 

še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se 

potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in 

rekel:  »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri 

Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.«  
(Mr 10,23–27) 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN 

KRAŠENJE CERKVE: 
Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 2 in 3 iz 
Velesovega za očiščeno in 
okrašeno cerkev. Za naprej 
sta na vrsti:  
-13. 10. – Velesovo sk. št. 4 

-20. 10. – Velesovo sk. št. 5 

Res hvala za delo, ki ga z 

veseljem naredite za našo 

župnijo.   

 

RAJE NE – »Mami, a naj 

očku pokažem test od 

matematike, za katerega 

sem dobil enico?« – 

»Danes raje ne, saj sem mu 

pokazala že račun za 

elektriko.«  

 

 

 

 



MISIJONSKA NEDELJA – 21. 10. ob 16h v 

TREBNJEM. Ta nedelja je  je največja solidarnostna akcija 

na svetu. Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in 

delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj 

za najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za 

pomoč župnije po vsem svetu, da bi cerkvene skupnosti lahko 

obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem radi 

prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko 

širilo po vsej zemeljski obli. Tudi v letošnjem letu je celotna nabirka namenjena 

misijonarjem. Hvala vam za vašo podporo. Osrednja slovesnost za Ljubljansko 

in Novomeško škofijo pa bo v Trebnjem.  Sveto mašo, bo vodil škof Glavan ob 

somaševanju ostalih škofov in duhovnikov.   

NEKAJ POMEMBNIH DATUMOV: 

- ROMANJE V RIM, ASSISI; 27. 10 – 30. 10. 

- SMN ALI ŽEGNAJE NA TRATI VELESOVO IN PRAPROTNA 

POLICA  - 14. 10. 

- ROMANJE V MEDŽUGORJE od 16. 11. do 18. 11., cena  130 EUR. 

Odhod bo že zjutraj ob 3. uri. Z avtobusom se bomo peljali do Makarske in nato v 

Medžugorje. V popoldanskem času se nastanimo v hotelu.  Večerja in obisk posebnih 

krajev v Medžugorju. Naslednji dan v nedeljo, gremo na Križev pot na Križevac ter 

obiskali Crnico, kjer se je Marija prvikrat prikazala mladim.  Obiskali bomo Majčino 

selo in se srečali s številnimi romarji ob večernih svetih mašah. S seboj je potrebno 

vzeti veljavno Osebno izkaznico ali Potni list, primerno obutev za pot v hribe in 

oblačila vremenu primerna. Vsa pojasnila dobite pri župniku. Cena prevoza in 

polpenziona v hotelu je 130 EUR. Prijave sprejemamo še do … 

- 28. 10. Dobrodelni dogodek: za avtomatski defibrilator v nogometnem centru 

Velesovo  od 10. ure naprej. Podrobnosti dogodka so na posebnem letaku na 

mizici pod korom ter na : skupnost.velesovo@gmail.com  

VAJE ZA NOVE MINISTRANTE bodo zopet v soboto,  13. oktobra ob 9h. Vsi, 

ki želite nekaj svojega časa podariti Bogu in župniji, povabljeni  prihodnjo soboto v 

župnišče. Veseli bomo vsakega novega kandidata. 
 
OB SMRTI + MAJDE KOTNIK so darovali za svete maše: Zormanovi za 1; družina 

Markelc za 3, Drago Lužar za 1, Bidrovi za 1, sosedje za 5, Boštjanovi za 1, in domači za 

10 svetih maš. Iskreno se vam zahvalim za vse vaše darove, pokojni Majdi pa večni pokoj 

in večna luč naj ji sveti vekomaj.  

 
Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: http://zupnija-velesovo.si 

 

 

 

 

FRANČIŠKOVA MOLITEV 
 

Gospod, naredi me za orodje Tvojega miru. 

Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 

Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 

Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. 

Kjer je dvom, naj prinašam vero. 

Kjer je zmota, naj prinašam resnico.  

Kjer je obup, naj prinašam upanje. 

Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

Kjer je tema, naj prinašam luč. 

Kjer je trpljenje, naj bodrim, 

vse pa vodim k Tebi. 

In še to me nauči Gospod: 

naj rajši tolažim , kot iščem tolažbe; 

naj rajši razumem, kot iščem 

razumevanje, 

naj rajši ljubim, kot pričakujem 

ljubezni 

Kajti kdor da, prejme; 

kdor odpušča, mu je odpuščeno; 

in kdor sebi umre vstane v  Večno življenje. Amen.    

Sv. Frančišek Asiški 

 
 

 

Grafika: Sabina Zorman 

 

8. 10. 2018                                 leto XXX                                  št. 19 

 

mailto:skupnost.velesovo@gmail.com
http://zupnija-velesovo.si/

