
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 10. februarja 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANES OB 19. URI KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON. To 

so mladi iz Škofijske gimnazije, ki ga vodi g. Damijan Močnik. Je eden najboljših 

mladinskih zborov v Sloveniji. Poleti so pri nas snemali svoj Božični CD. V 

zahvalo, da so bili lahko pri nas, nam bodo svoje uspehe in dosežke predstavili v 

živo. Lepo vabljeni na koncert danes zvečer  v našo župnijsko cerkev. 

NEKAJ SPREMEMB: Kot veste sedaj upravljam še  župnijo na Šenturški gori. 

Ker se je zaradi tega moj delovni dan in teden precej spremenil, bo zaradi tega 

nekaj sprememb tudi doma v župniji Velesovo. Prva sprememba je ta, da bo odslej 

vsak četrtek sveta maša zjutraj. Zvečer bom imel drugo sveto maša ob 18h na 

Šenturški gori. Prej pa verouk za birmance na Šenturški gori. To pomeni, da me 

takrat tudi ne bo doma. Kljub temu, da imamo takrat mnogokrat že različne 

skupine v Domu duhovnih vaj. Zelo pomembno je, da vse obveznosti odslej  

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 28. januarja do 10. februarja 2019 

P. 28. 1 

ob 18.00 

Tomaž Akvinski, duh., cer., učitelj; Julijan Kastiljski, škof  

+ Jožef Kocelj (30. dan)  

T. 29. 1. 

ob 18.00 

Konstancij, škof; Valerij, škof; Boleslava Lement, red. ust.  

 + Marjeta Pucelj 7. dan 

S. 30. 1. 

ob 7.00 

Hijacinta Mariscotti, tretjeredica; Martina, mučenka 

+ M. B. za zdravje M. J. 

Č. 

 
31. 1. 

ob 7.00 

Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj selezijancev 

+ V čast M. B. za zdravje in blagoslov v družini U. A. 

P. 1. 2. 

ob 18.00 

Brigita Irska opatinja; Viridijanam, puščavnica; prvi petek  

+ Martin Ahčin, 7. dan 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 2. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jezusovo darovanje- svečnica; Simeon in Ana preroka, 1. sobota 

+ Pavla Kern – Boštarjeva mama 

+ Miranda Mertelj (obl.) 

N. 3. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. ned. med letom – Blaž, škof, muč.; b. sl. Janez Gnidovec  

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Jakob Sajovic 

P. 4. 2. 

ob 18.00 

Jožef Leoniški, kapucin, misijonar; Gibert, red. ustanovitelj 

+++ Martenčetovi 

T. 5. 2.  

ob 18.00 

Agata, devica, mučenka; Ingenuin (Geno), škof 

+ Jožef Špenko (obl.) 

S. 6. 2. 

ob 7.00 

Pavel Miki, duhovnik in drugi jap. muč.;Doroteja, mučenka,  

+ Anton Jerič 

Č. 7. 2. 

ob 7.00 

Nivard, redovnik; Rihard, kralj; Rozalija Rendu, redovnica 

+ Ana Jerič 

P. 8. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Hieronim Emilijani, red. ust.; Prešernov dan 

+ Ivanka Plevel 

+ Ana in Marjeta Kne 

 MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 9. 2. 

ob 18.00 

Apolonija (Polona), dev. muč,; Ana Katarina Emmerick red. 

+ Ana Petrič, Angela Ropret, Ana Sajovic ter za zdravje 

N. 10. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. ned. med letom; Sholastika, dev., red. Alojzij Stepinac 

-  za žive in pokojne farane 

+ Frančiška in Janez Plevel (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

4. nedelja med letom 

 

 
 

Ko so to slišali, je vse v shodnici 

zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta 

in odvedli na previs hriba, 

na katerem je bilo sezidano njihovo 

mesto, da bi ga pahnili v prepad. 

On pa je šel sredi med njimi in je hodil 

dalje. (Lk 4,28–30) 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupini št 2 iz 
Praprotne Police za očiščeno 

in okrašeno cerkev. Za 

soboto,       2. 2. je na vrsti 

skupina št. 3. iz Praprotne 

Police. Lahko pa pridete že v 

petek, ker je v soboto praznik.  

 

OČALA – »Kako lepa očala 

imate Celo gube okrog oči 

vam zakrijejo,« pravi Matilda 

sosedi. »Da in poleg vsega še 

bolje vidim. Prej sploh nisem 

videla, da imate toliko sivih 

las,« ji ne ostane dolžna. 



načrtujemo skupaj v dogovoru. Še posebej morebitne pogrebe, priprave na zakon 

ali druge obveznosti v župniji Velesovo. Hvala vam za razumevanje. 

DAROVANJE ZA SVEČAVO – Prihodnjo nedeljo, 3. 2.,  ko je tudi nedelja po 

svečnici bo darovanje ali ofer tudi za sveče, elektriko in ogrevanje. Hvala za vašo 

velikodušnost. 

PREDAVANJE ZA BOTRE  v Cerkljah je bilo zelo lepo obiskano. 

Pripravljamo še predavanje v mesecu februarju in marcu. Enkrat bo v Preddvoru 

in enkrat v Šenčurju. O datumu in predavatelju boste obveščeni v naslednjem 

Oznanilu. Dragi in spoštovani botri. Kljub temu, da imate »uradno« vse pogoje za 

botra, je prav, da se skušate takšnih srečanj z veseljem udeležiti. S tem zagotovo 

naredite svojemu birmancu največjo potrditev, da si je izbral dobrega botra. Poleg 

tega pa boste tudi sami rešili marsikatero vprašanje v zvezi z botrom. Hvala vam 

za vas čas!  

OČALA ZA MISIJONE - Vam doma ostajajo kakšna očala? Ali jih ne 

potrebujete več?  Misijonsko središče Slovenije in Optika Glasmaher sta se 

odločila za posebno dobrodelno akcijo. Vaše očala lahko odložite v posebno 

škatlo v cerkvi ali prinesete v župnišče. Te očala bodo »pokrpali« kar bo potrebno 

ter jih pripravili za ljudi v misijonskih deželah, kjer marsikje ljudje zaradi visoke 

cene ne morejo do tega pripomočka. Lepo povabljeni. 

 

OB SMRTI + Marije Šerjak iz Trate št 2 je darovala Mira za 1 sv. mašo, in  

domači cerkveni pevci za 1 sv. mašo. Ob smrti +Marjete Pucelj, iz Adergasa št 

16 so darovali: Anzovi za 1, Bukovinski za 1, Boštjanovi za 2, Martinovčevi za 1, 

Šinkovčevi za 1, Rosulnikovi za 1, Zormanovi za 1, Štirnovi za 1, Knetovi za 1, 

Bidar Matjaž za 1, Peter Kavran za 1, brat Ciril za 3, sestra Cilka za 1, domači za 

2, Jagodic Marjeta, Velesovo za 1,; Za + Martina Ahčin, Praprotna Polica 24 

so darovali: krščenka Milena Stare za 1; Kovačevi iz Šenčurja za 2, Ukovi za 1, 

krščenec Robi Ropret za 1, Jurčnekovi za 1, Slemčevi za 3, družina Ahčin 

Vopolvljeza 1, Ivanka Šenk Za 1, ata Ivan Kern ter otroci Veronika, Ciril, Štefan 

in Ivan z družinami za 2, cerkveni pevci za 2, Viščevi iz Dobrave za 1, 

Štempiharjevi za 1. Hvala vam za vaše darovane sv. maše, rajni naj počivajo v 

nebeškem kraljesvu. 
 
 

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   

Grafika: Sabina Zorman  

 

 

SVEČNICA – GOSPODOVO DAROVANJE 
 

V Jezusovem življenjepisu, kot ga 

posreduje Lukov evangelij, je »Jezusovo 

darovanje v templju« dogodek, pri katerem 

je Bog razodel svoj dobri namen, svojo 

voljo v blagor ljudi. Kot je bil običaj v 

judovski družini, so Jezusa, prvorojenega 

sina, 40 dni po rojstvu prinesli v Jeruzalem. 

Ta obred je spominjal Jude na Božje 

delovanje, s katerim je Izrael čudežno 

izpeljal iz egipčanskega suženjstva. Za 

mater je sledil obred očiščevanja in blagoslov. Poleg tega je bilo obdobje 40 dni pomembno 

za razvoj in utrditev odnosov med materjo in novorojencem. »Gospodovo darovanje« 

pomeni, da je bil Jezus posvečen Bogu, da mu je bil izročen. Z dejanjem darovanja je bilo 

potrjeno, da je Jezus bil in ostaja Božja last. Tako se je javno razodelo, kar je bilo o njem do 

tedaj prikrito. V templju je prišlo do srečanja s prerokom Simeonom in staro prerokinjo 

Ano, ki sta že mnogo let služila na tem posvečenem kraju. Simeon je potrpežljivo in 

hrepeneče čakal, bogaboječ in zvest postavi, na prihod Mesije. Imel je dar in sposobnost, da 

je v revni družini videl nekaj posebnega, da je prepoznal »izbranega«. Simeon je v Jezusu 

slavil Luč sveta. Cerkev je njegove besede vključila v molitev, ki jo pred začetkom noči 

molijo v samostanih, redovnih skupnostih  in različnih občestvih. Tudi prerokinja Ana je 

spričo otroka izpovedala hvalospev Bogu in kot prva ženska oznanila veselo sporočilo 

vsem, ki so pričakovali odrešenje Izraela. Od 9. stoletja naprej se na praznik Gospodovega 

darovanja blagoslavljajo sveče, ki jih prižigamo v naslednjem letu. Praznik svečnica nam je 

predvsem praznik sveč, praznik luči (N. Kuret, Praznično leto Slovencev) Po: Praznujemo cerkveno leto 
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