
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 24. februarja 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA ZA DAROVANJE – Za svečnico smo imeli darovanje ali ofer. 

Vsem dobrotnikom, ki ste pristopili, kakor že mnogokrat, se lepo zahvaljujem za 

vse vaše darove, ki ste jih prispevali. Zbrali smo 1.667,00 EUR. Porabili jih bomo 

za ogrevanje in elektriko v cerkvi. 

BOTRI: Kot je bilo že omenjeno, bo naslednje in zadnje  predavanje za botre v 

Šenčurju, in sicer v petek, 8. marca, ob 19h v dvorani Prosvetnega društva. 

Kljub temu, da je do takrat še nekaj časa, pravočasno uredite, da boste lahko prišli. 

Srečanje za botre bo imel pričevalec Gregor Čušin. Vsi botri iz cele dekanije ste  

zelo lepo povabljeni. Ker ste se celo drugi zanimali za takšna srečanja, zlasti botri, 

ki želite biti botri ob krstu, lepo povabljeni tudi vi. Birmancem pa lepo priporočam, 

da z veseljem in dejavno nadaljujete svojo pripravo na sveto birmo! 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 11. februarja do 24. februarja 2019 

P. 11. 2 

ob 18.00 

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov;  

- prošnja Materi Božji za zdravje S. P. 

T. 12. 2. 

ob 18.00 

Humbelina, red.; Evlalija, muč.; Feliks, opat  

 +Marija Zorman (obl.) – Thovnikova mama  

S. 13. 2. 

ob 7.00 

Jordan Saški, red; Kristina Spoletska, vdova; Gilbert, škof 

+ Janez Ribnikar 

Č. 

 
14. 2. 

ob 7.00 

Valentin (Zdravko), duhovnik, muč.; Elevkadij, škof 

+ Frančiška Jenko 

P. 15. 2. 

ob 18.00 

Klavdij, redovnik; Georgija (Jurka), devica; Sigefrid, škof  

+ Jerko Sedič (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 16. 2. 

ob 18.00 

Julijana Koperska mučenka; Onezim, škof, mučenec 

- v zahvalo in priprošnjo M. B. /T 

N. 17. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. ned. med letom – Sedem ustanoviteljev reda servitov  

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Franc Ropret; - Praprotna Polica 

P. 18. 2. 

ob 18.00 

Frančišek Regis Cet, duh., muč.; Janez Peter Neel, duh., muč. 

+ Ana Jerič (obl.) 

T. 19. 2.  

ob 18.00 

Konrad iz Piacenze, spokornik; Alvarez, red., Barbat, škof 

+ Franc Maček (obl.) 

S. 20. 2. 

ob 7.00 

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska, pastirčka  

+ Anton Ropret (obl.) 

Č. 21. 2. 

ob 7.00 

Peter Damiani, škof, cer. uč.; Irena Rimska (Mira) devica 

+ Miha in Marija Brce 

P. 22. 2. 

ob 18.00 

Sedež apostola Petra; Marjeta Kortonska, spokornica 

+ Franc Sirc (obl.) 

 MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 23. 2. 

ob 18.00 

Polikarp, škof, muč.; Jožefina Vannini, red. ustanoviteljica 

+ Jože Brezar (obl.) 

N. 24. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. ned. med letom; Matija, apostol, Konstancij, red. 

-  za žive in pokojne farane 

+ Murnik in Kozjek (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

6. nedelja med letom 

 

 

Jezus se je ozrl po svojih učencih in 

govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je 

Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj 

lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki 

zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor 

vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, 

izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli 

kot zlo zaradi Sina človekovega! 

Razveselite se tisti dan in vriskajte od 

sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je 

veliko.  Prav tako so namreč  

njihovi očetje ravnali s preroki.« 
                                                 (Lk) 6,20–22) 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 3 iz Praprotne Police 

za očiščeno in okrašeno cerkev. 
Hvala tudi  možem in fantom, da 

so lepo pospravili jaslice in vso 

božično okrasje. Za soboto,       

16. 2., je na vrsti skupina št. 4. 

iz Praprotne Police.  

  

SMUČANJE – Mujo in Haso 

gresta na zimsko olimpijado. Mujo 

bo tekmoval, Haso bo njegov 

trener. Odločita se, da bo Mujo 

tekmoval v slalomu. Na usodni 

dan se Mujo požene iz štartne 

hišice in se pelje kar naravnost. 

»Mujooo, zavijaaaj!« se za njim 

dere Haso. – Mujo pa ga takoj 

uboga: »Aaaauuuu, aaaauuuu ...« 

 



"Kulturno umetniško društvo »Pod lipo« Adergas, v soboto 

ob 19. 30 in v nedeljo ob 15. uri prisrčno vabi na ogled duhovne 

igre Theophilus in Anima, ki bo na ogled v Kulturnem hramu 

Ignacija Borštnika Cerklje na Gorenjskem. 

Moraliteta govori o življenju propadlega mladeniča Theophilusa, ki tik preden 

doseže dno, s pomočjo sestre Anime spozna Boga in začne iskati pravo pot v 

življenju. Več informacij o predstavi je dosegljivih na spletni strani društva. 

NASLEDNJA SEJA ŽPS bo zopet, kakor običajno, prvi ponedeljek v 

marcu, to je 4. marca ob 20 uri. 

POROKE: Tudi v letošnjem letu je rezerviranih  že kar nekaj sobot za prejem 

zakramenta svetega zakona v naši cerkvi. Vsi pari, ki razmišljate o poroki v 

letošnjem letu, se čim prej oglasite, da uredimo datum in uro ter vse ostale 

obveznosti v zvezi s pripravo na poroko. Vesel pa sem, da ne načrtujete porok in 

ostalih »veselic« v postu (od pusta do velike noči) in adventu (od 1. 12. do 25. 12). 

Hvala in imejte se radi! 

ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE Šentvid, Želimlje, Vipava ter Maribor 

vabijo na informativne dneve KATOLIŠKIH GIMNAZIJ IN DIJAŠKIH 

DOMOV v petek in soboto, 15. in 16. februarja. 

 

OB SMRTI + Martina Ahčin so darovali še za sv. maše: Tišlarjevi – Velesovo za 

1, in gospa Milka, Novo mesto za 2.  

DAROVI ZA OBNOVO STREHE NA TRATI so darovali ob smrti + Marije 

Šerjak nečaki in nečakinje 145,00 EUR in Janezovi sodelavci 40,00 EUR. 

Ob smrti + Martina Ahčina pa so darovali Šimenčevi – vsi otroci in mama 500,00 

EUR. Naj vam dobri Bog povrne za vsa vaša dobrodelna dejanja. 
 

ODDANE SVETE MAŠE: +Janez Ribnikar za 19 sv. maš in za +Janeza 

BlažunA 9 sv. maš, za +Matevža DornikA 5 sv. maš; za +Antona JeričA 6 sv. 

maš, za +Ano Jerič 2 sv. maši. V imenu duhovnikov, ki nimajo več za svete maše, 

se vam iskreno zahvaljujem. Vsem rajnim pa daj večni mir in pokoj, tudi po vaši 

molitvi in daritvi svetih maš. 

 

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  

 

 

 

IZROČITEV DNEVA 
 

Moj Bog, podarjam ti vsa 

dejanja, ki jih bom danes storila; 

vsak utrip srca, vse misli in 

najpreprostejša opravila želim 

posvetiti s tem, da jih pridružim 

tvojemu neskončnemu 

zasluženju, ter zadostiti za svoje 

napake tako, da jih vržem v 

ognjišče tvoje usmiljenje 

ljubezni. 

 

O, moj Bog, zase in za vse, ki so 

mi dragi, te prosim milosti, da bi 

popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo, da bi iz ljubezni do tebe 

sprejeli veselje in bolečine tega minljivega življenja, zato da bi bili 

nekoč za vso večnost združeni v nebesih.                  Amen. 
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