
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 16. decembra 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ZAHVALJUJEM SE VAM ob mojem praznovanju 60. roj. dnevu za številne 

velike in majhne pozornosti. Hvala obema pevskima zboroma in sodelavcem za 

lepo petje in sodelovanje pri zahvalni sveti maši. Hvala možem, ki so postavili 

mlaj, hvala vsem gospodinjam, za res veliko peciva in piškotov in drugih dobrot. 

Hvala vsem, ki ste mi poslali in izrazili lepe želje in čestitke. Bogu hvala za vas in 

za vse. Neizmerno Veliki Bog naj vam in vsem skupaj nakloni vse blagoslove in 

pomoč v naslednjih letih našega življenja in sodelovanja na skupni barki našega 

čudovitega in lepega potovanja. V molitvi se vas vseh vedno spominjam! 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 3. decembra do 16. decembra 2018 

P. 3. 12.  

ob 18.00 

Frančišek Ksaver, duhovnik; Sofonija, prerok; Kasijan 

+ Ana Jerič 

T. 4. 12. 

ob 18.00 

Janez Damaščan, duhovnik; Barbara, mučenka 

+ Marta Klampfer (obl.)  

S. 5. 12. 

ob 9.00 

Saba (Sava), opat, puščavnik; Pina , mučenka 

+ Ivan Deželak (obl.) 

Č. 

 
6. 12. 

ob 18.00 

Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij, mučenec 

- za duhovne poklice (ŽPS) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 7. 12. 

ob 18.00 

Ambrož, škof, cerkveni učitelj; prvi petek 

+ Miranda Mertelj in Valentin Pestar 

S. 8. 12. 

ob 18.00 

Brezmadežno spočetje Device Marije; 

+ Marija Jenko 

N. 9. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. ADVENTNA NEDELJA; Valerija, mučenka 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Zupan (obl.) 

P. 10. 12. 

ob 18.00 

Loretska Mati Božja; Evlalija, devica; Gregor III., papež 

+ Janez Blažun 

T. 11. 12. 

ob 18.00 

Danmaz I., papež; Sabin, škof; Danijel, samotar 

+ Milan Zavrl (obl.) 

S. 12. 12. 

ob 7.00 

Devica Marija iz Guadalupe; Finian, opat;  

+ Janez Ribnikar 

Č. 13. 12. 

ob 18.00 

Lucija, devica, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja 

+ Marija in Janez Delovec 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 14. 12. 

ob 18.00 

Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj; Dušan, škof 

+ Angela Ropret, Mana Petrič (obl.) 

S. 15. 12. 

ob 18.00 

Antonija, Krizina in druge drinske mučenke; Marija di Rossa 

+ Miha (obl.) in Marija Bidar 

N. 16. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. ADVENTNA NEDELJA; Adelajda; devetdnevnica 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Sekne (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

2. adventna nedelja 

 
 

V petnajstem letu vladanja cesarja 

Tiberija, ko je bil Poncij Pilat 

upravitelj Judeje in Heród četrtni 

oblastnik Galileje, njegov brat Filip 

pa četrtni oblastnik Iturěje in 

Trahonítide ter Lizánija četrtni 

oblastnik Abilene in ko sta bila vélika 

duhovnika Hana in Kajfa, je v 

puščavi prišla Božja beseda Janezu, 

Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso 

jórdansko pokrajino in oznanjal krst 

spreobrnjenja v odpuščanje grehov, 

kakor je pisano v knjigi govorov 

preroka Izaija: »Glas vpijočega v 

puščavi: Pripravite Gospodovo pot, 

zravnajte njegove steze!« (Lk 3,1–4) 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

                       
 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
združenima  skupinama št.8 in 9 iz 

Velesovega za očiščeno in okrašeno 
cerkev. Za soboto, 8. 12. je na vrsti 

skupina št. 11. iz Velesovega. Res 
hvala za delo, ki ga z veseljem 

naredite za našo župnijo.  

 

ŽELVICA – Želvica pleza na visoko 

drevo. Po dolgih urah mučnega 

plezanja pripleza na vejo in se 

požene v globino. Med padanjem na 

vso moč krili s sprednjima nogama. 

Z glasnim treskom prileti na tla in 

omedli. Ko se zave, spet začne počasi 

plezati na drevo, spet skoči in 

ponovno trdo trešči ob tla. Nič je ne 

ustavi, zato poskuša znova in znova. 

Z veje jo žalostno opazujeta dva 

ptička. Čez čas se samička obrne k 

samcu: “Veš, mislim, da je prišel čas, 

da najini želvici poveva, da je 

posvojena!”  
 

 

 

 



SEJA ŽPS – zopet je nov mesec še zadnji v tem letu. V ponedeljek, 3. 12. ob 20h 

vse člane ŽPS ponovno vabim na mesečno srečanje. To je zadnjikrat v tem letu! 

DEKANIJSKA SVETA MAŠA s somaševanjem vseh dekanijskih duhovnikov 

bo v sredo, 5. 12. ob 9h. Lepo povabljeni v večjem številu k sveti maši! 

SESTANEK IN SREČANJE za starše, ki imate otroke v Jezusovih uricah, 1 

in 2 razredu pri verouku. Ker nas je bilo na zadnjem srečanju bolj malo, vas 

ponovno vabim v četrtek, 6. decembra ob 19h na kratko srečanje.  

OBISK Svetega Miklavža bo v nedeljo, 9. decembra ob 15. uri, v 

dvorani KUD Pod lipo Adergas. Miklavža bomo pričakali z igrico z 

naslovom Angelček v težavah. Otroci se pridno pripravljajo na to 

zgodbo pod budnim očesom gospe Monike Ribnikar. Vpisnina je 10 

€. Miklavž bo obdaroval otroke do vključno 3. in 4. razreda. Ostale bo 

zagotovo obiskal na svoj skrivnostni način tudi po domovih.  

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM se bo pričela v soboto, 15. 12. ob 18h. 

Povabljeni vsi otroci in starši, da poglobimo in utrdimo svojo ljubezen do Marije in 

njene družine, ki se pripravlja na največji dogodek človeštva – rojstvo Odrešenika. 

Tudi letos bomo vsak večer izžrebali »Marijo romarico« za vaše družine! 

ADVENTNI KOLEDAR: Vsi veroučenci so prejeli Adventni koledar, ki ga izdaja 

Misijonsko središče Slovenije z namenom, da otrokom in družinam pomaga pri 

pripravi na božič. Za vsak večer od 1. adventne nedelje naprej je pripravljena 

privlačna zgodba, nam že znanega slovenskega misijonarja Friderika Baraga, ki je kot 

misijonar deloval med Indijanci v Ameriki. Vse skupaj pa spodbuja k dobrodelnosti, 

ob kateri lahko po svojih močeh pomagamo lačnim otrokom za katere skrbijo naši 

Slovenski misijonarji v misijonih. Hvala vam vsem še posebej staršem, ki razumete 

in pomagate otrokom odpirati pot do dobrodelnosti.   

POVABILO NA BOŽIČNO PRAZNOAVNJE. 

Na Božič se neposredno pripravljamo s štirimi 

adventnimi tedni. Adventni čas je kratek. Ali te 

lahko povabim na srečanje v teh dolgih in včasih 

zdolgočasenih ter neučinkovitih večerih, k večerni 

sveti maši. Cerkev med tednom je mirna in 

spokojna. Res so lepe večerne maše. Tam v miru pretuhtaš dan, težave v službi in 

družbi, v družini in šoli. Tam lahko na oltar položiš sebe in svoje, celo samega 

sebe. Domov greš močnejši, vesel, umirjen in ponosen. Ker si naredil nekaj 

velikega za sebe in svoje duhovno življenje v hoji za Gospodom. Eeejjjj,,, morda 

pa je to »TVOJ ZADNJI PODARJENI ADVENT« 
 

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 

 
 

 

PRIHAJA UČLOVEČENI BOG  
 

 

Neprestano prihaja naš učlovečeni Bog. 

Prihaja podnevi, prihaja ponoči. 

Ko ga čakamo pri vratih, pride k nam skozi okno. 

Ko ga pričakujemo v radosti, pride s svojim križem. 

Prihaja v našem izobilju, še pogosteje pa v revščini. 

Prihaja, ko je zaželen, in pojavi se, ko ga ne pričakuješ. 

Prihaja po svoji besedi in evharistij z vsemi svojimi skrivnostmi. 

Prihaja v tišini, v Elijevem šepetu. 

Prihaja pa tudi sredi množice in hrupa. 

Prihaja po vseh teh obrazih, ki jih dan za dnem srečujemo. 

Prihaja vsak trenutek, toda moje oči so zadržane, da ga ne prepoznajo. 

Prihaja z Marijo, z angeli in s svetniki.                        Jean – Marie Gonin  Zakladnica molitve 

Grafika: Sabina Zorman 
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