
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 18. novembra 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA ob zahvalni nedelji. Kljub temu, da je naša župnija številčno majhna 

ima prav toliko, kakor kakšna večja različne pastoralne dejavnosti in potrebe. Ob 

vsem tem imamo še velik objekt – nekdanji samostan, ki živi in bo živel zaradi 

življenja skupin mladih, ki se z veseljem zbirajo v njem. Radi prihajajo mladi iz naše 

župnije, kakor seveda tudi od drugod. Zahvaljujem se vam za vsako pomoč, in 

podporo. Hvala vsem župnijskim sodelavcem. Še posebej zahvala velja  skupini 

dobro organiziranih mož, ki z veseljem darujete svoj čas in stroje, da vsako leto 

pripravimo les za sekance, skoraj za vso zimo. Hvala tudi drugim, ki darujete najprej 

za svete maše in potem različne darove za shrambo. Hvala za pomoč pri darovih »za 

ogrevanje« in »za bero«, pa tudi za vse darove, ki jih zberemo ob različnih oznanjenih 

»ofrih«. Le tako lahko skupaj zaključujemo projekte za našo župnijo. Bog vam povrni 

z večnimi darovi. 

VEROUK se zopet nadaljuje za vse skupine, tudi birmanske skupine! 

 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 5. november do 18. novembra 2018 

P. 5. 11. 

ob 18.00 

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika; Bernard, mučenec 

+++ Srdinčevi in Žnidarjevi  

T. 6. 11. 

ob 18.00 

Lenart, opat; Monald Koperski, red.; Demetrijan (Mitja) škof 

+ Ivan Martinjak (obl.) 

S. 7. 11. 

ob 7.00 

Vincenc Grossi, duhovnik; obl. Posvetitve Koperske stolnice,  

+ Marija Činkelj (obl.) 

Č. 

 
8. 11. 

ob 18.00 

Gotfrid (Bogomir), škof; Elizabeta od Sv. Trojice, redovnica 

- za duhovne poklice (ŽPS) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 9. 11. 

ob 18.00 

Ursin škof; Toedor (Božidar), mučenec, red,  

+++ Urbančkovi  

S. 10. 11. 

ob 18.00 

Leon Veliki, papež, cer. Uč.; Andrej Avelinski, duhovnik  

+ Rado Tušek (obl.) 

N. 11. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

32. ned. med letom – Martin (Davorin) iz Toursa, škof 

-  za žive in pokojne farane 

+ Jenko Marija (obl.) 

P. 12. 11. 

ob 18.00 

Jozafat Kunčevič, škof, muč.; Emilijan (Milan) duh., spokornik 

+ Peter in Pavla Kavran, 30. dan 

T. 13. 11. 

ob 18.00 

Stanislav Kostka red.; Homobounus, trgovec, čudodelnik 

+ Jože Zorman (obl.) – Thovnikov ata 

S. 14. 11. 

ob 7.00 

Lovrenc Irski, škof; Jožef Pignatelli, red.; Nikolaj Tavelić muč. 

+++ Čmusovi 

Č. 15. 11. 

ob 18.00 

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj; Leopold, knez 

+ Janez in Marija Zupin 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 16. 11. 
 

Marjeta Škotska, kraljica; Gertruda (Jedrt, Jerica) red. dev. 

MEDŽUGORJE + po namenu romarjev 

S. 17. 11. 

ob 18.00 

Elizabeta Ogrska, red.; Evfremija in Tekla, devici , mučenki 

+ Franc Zorman 

MEDŽUGORJE – Janez Ribnikar 

N. 18. 11. 

ob 8.00 

 

33. ned. med letom; posvetitev Bazilik sv. Petra in Pavla 

+ Drago Kern, Pavel in starši Voljčjak ter Jože Jamik 

MEDŽUGORJE : - za žive in pokojne farane 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

32. nedelja med letom 

 
 

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, 

kako množica meče denar vanjo. Mnogo 

bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi 

neka uboga vdova in je vrgla dva 

nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je 

poklical k sebi svoje učence in jim rekel: 

»Resnično, povem vam: ta uboga vdova 

je vrgla več kot vsi, ki so metali v 

zakladnico. Vsi so namreč vrgli od 

svojega preobilja, ta pa je dala od 

svojega uboštva vse, kar je imela, vse, 

kar potrebuje za življenje.« 
(Mr 12,41–44) 

 

  

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 6 in 7 iz 

Velesovega za očiščeno in 
okrašeno cerkev. Še posebej se 

zahvaljujem za vse darove in 
dobrote, ki ste jih prinesli k 

zahvalnemu oltarju na zahvalno 
nedeljo.   

-10. 10. – Velesovo sk. št. 8  

-17. 11. – Velesovo sk. št. 9 + 10 

Res hvala za delo, ki ga z 

veseljem naredite za našo 
župnijo.   
 

V BIFEJU – Dva prijatelja se 

srečata na ulici in stopita v bife. 

»Kaj boš pil?« – »Isto kot ti.« – 

»Natakar, dve kavi, prosim!«– 

»Tudi meni dve kavi, prosim.« 
 

 

 

 



NASLEDNJA SEJA ŽPS je v ponedeljek, 5. novembra ob 20. uri. Vsi člani lepo 

povabljeni na sejo. 

BLAGOSLOV DEVŠKEGA ZNAMENJA V 

PRAPROTNI POLICI (na sliki). Na Martinovo 

nedeljo ob 14h. Obnovljeno znamenje se nahaja na poti iz 

Praprotne Police, mimo Beglnove domačije naravnost v gozd, 

po makadamu. Pod skrbnim očesom restavratorke Katarine 

Blaži je ponovno zasijala v vsej svoji lepoti. Za nas je še posebej 

pomembna, saj s fresko Velesovske Matere božje  kaže pot 

romarjem prav v Marijino dolino, na sedanjo župnijsko cerkev. 

Zahvaljujem se domačinom, ki so dali pobudo za obnovo in Občini Cerklje, ki je 

to tudi v celoti financirala. Naj obnovljeno znamenje vse spominja, da tod živimo 

dobri in verni  ljudje, ki spoštujemo in cenimo svoje  krščanske korenine. Ob 

blagoslovu bo tudi kratek kulturni program. Prisrčno vabljeni! 

ROMANJE V MEDŽUGORJE – od 16. do  18. novembra 
Odhod je zjutraj ob 4h izpred župnišča. S seboj vzemite veljavno osebno izkaznico, 

primerno obutev za pohod v hrib, v primeru v dežja. V ceno (130 EUR)  je vključen 

prevoz in pol – penzion (zajtrk in večerja).  Vrnemo se v nedeljo v poznih večernih 

urah cca ob 22h. Je še nekaj prostih sedežev in kdor želi, se lahko še prijavi. 

KUD pod Lipo Adergas vabi na tradiconalo – že 7 prireditev z naslovom 

DRUŽINA POJE, ki bo v soboto, 10. 11. ob 19.00. Ljubitelji lepega 

družinskega petja, prisrčno povabljeni. 

 

ŽUPNIK VAS VABI NA PRAZNOVANJE 
Verjetno že vsi veste, da bom 21. novembra star celih 60 let. Ker se Bogu želim zahvaliti 

za vsa leta čudovitega življenja vas vse dragi farani vabim k zahvalni sv. maši v nedeljo, 

25. novembra ob 10h. Po sv. maši bo pred cerkvijo krajše druženje za vse. Ob 12.30 pa 

posebej vabim: vse župnijske sodelavce na kosilo v prostore samostanskih kleti. Za 

sodelavce mislim: ŽPS, vsi pevci, organisti, pevovodje, vsi ministrantje, katehistinje, 

mežnarji, ključarji, bralci beril, pritrkovalci, pomočniki in pomočnice v domski kuhinji, 

skupina ki pripravlja drva in sekance, ki pomaga pri pranju cerkvenega perila, urejanju 

parka in vrta, predstavnik KUD- a, Gasilskega društva in drugi sodelavci in pomočniki ki 

radi priskočite na pomoč kadarkoli je potrebno. Če kdo od naštetih res ne more priti naj 

mi prosim sporoči na meil ali tel.: 041 – 755 - 404  
 

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 

 

 

ZAHVALNA NEDELJA - HVALEŽNOST DOBROTO 

RAZVESELI 
Legenda pripoveduje, da so v nebesih nekega dne 

hoteli prešteti svoje goste. Priredili so velik sprejem. 

Bilo je veliko predstavljanja, pozdravov in voščil, kot 

je navada pri takih slovesnostih. V enem kotu ogromne 

dvorane sta stali druga ob drugi dve osebi. Napenjali 

sta možgane in se skušali spomniti, če sta se morda 

kdaj na zemlji srečali, pa vse zaman. Tedaj sta se ena 

drugi predstavili. "Dobrota," je povedala prva. 

"Hvaležnost," je odvrnila druga. To je seveda legenda, zgodba, ki si jo je nekdo 

izmislil z namenom, da bi povedal veliko resnico – hvaležnost zelo redko spremlja 

dobroto. Slovenci imamo v tej zvezi lep pregovor: "Hvaležnost dobroto razveseli." 

Vabi nas, da "razveljavimo" tistega o nehvaležnosti. Začnemo lahko kar danes, ko 

obhajamo zahvalno nedeljo. K temu nas vabi tudi prvo berilo iz Knjige Modrosti, ki 

je hvalnica neskončni dobroti Boga, katerega imenuje "življenje ljubeči Gospod". 

Apostol Pavel v svojih pismih pogosto opominja ljubljene vernike, naj se neprestano 

zahvaljujejo. Najvišje krščansko bogoslužno opravilo, sveta maša, se imenuje daritev 

zahvale. Kdor se ne zna zahvaljevati v vsakdanjem življenju, tudi pri maši ne bo 

sposoben zahvale. Kdor ne zna ljudem reči hvala za drobne vsakdanje usluge in 

pozornosti, ne bo čutil potrebe, da bi izkazal hvaležnost Bogu. Pojdimo danes od 

maše–zahvalne daritve z enim samim praktičnim sklepom: ko bomo vzeli v roke žlico, 

ko bomo v njih držali kruh ali drugo hrano, se živo spomnimo, da je Božji dar. Koliko 

jih je, ki nimajo kruha! Pa ne po svoji krivdi, ampak po krivdi nas, ki ga imamo zadosti 

ali preveč, pa se nam zdi to samoumevno, tako da ne znamo niti reči hvala. dobrota, 

ki nam jo Bog izkazuje dan za dnem, naj bo za nas šola dobrote in hvaležnosti.                                                                                             
Silvester Čuk 
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