
 

 

 

 

OZNANILA in obvestila do 7. aprila 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S križevega pota na pot življenja: Gospod Jezus, iz globine svoje duše 

ti znova darujem svoje življenje z vsemi preizkušnjami, ki me čakajo ob 

poti. Sprejmi jih, posveti jih, stori jih rodovitne, spremeni jih v zaklad 

odrešenja. Podeli mi krščansko gledanje na bolečino; nauči me vsak dan 

nositi moj križ in hoditi za teboj z velikodušno pripravljenostjo 

zadoščevati za lastne krivde in za krivde človeštva. Daj mi bratsko srce za vse, ki 

trpijo; navdihuj mi dejanja sočutja, besede tolažbe, ki jih pričakujejo od mene. 

Gospod, ki si svet odrešil s križem, podeli nam, svojim učencem, milost, da bomo k 

tebi vodili svoje brate, ki omagujejo pod bremenom življenja. Ko bomo, ponižno 

trudeč se pri delu, izpolnili svojo nalogo na tem svetu, bomo zaslužili priti v večno 

veselje v tvoji luči in tvojem miru.    A. M. Couvreur    

 

NAMENI SV. MAŠ od 25. marca do 7. aprila 2019 
N. 7. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 15.00 

5. postna – TIHA NEDELJA; Janez Krstnik de la Salle 

- za žive in pokojne farane 

+ Janez in Jera Jenko (obl.) 

STIŠKA VAS : Križev pot in sveta maša po namenu 

romarjev iz župnije Velesovo P. 25. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

GOSPODOVO OZNANJENJE – celodnevno češčenje 

+ Ana Petrič (obl.) 

+ Leopold Plevel (obl.) 

+ Marija Zorman (obl.) 

T. 26. 3. 

ob 18.00 

Evgenija, mučenka, Kastul, mučenec 

+ Johanca Kepic 

S. 27. 3. 

ob 7.00  

Peregrin, redovnik; Gelazij, škof 

+ Matevž Dornik 

Č. 

 
28. 3. 

ob 7.00 

Proterij, škof; Milada Praška, devica; Bojan, knez 

+ Pavla Kavran 

P. 29. 3. 

ob 18.00 

Bertold, redovnik; Štefan IX., papež; Gladys, kraljica 

+ Janez Zupin 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 30. 3. 

ob 18.00 

Janez Klimak, opat; Amadej, Bogoljub, Savojski, vojvoda 

+ Vida in Anton Ribnikar 

  URE PREMAKNEMO ZA 1 URO NAPREJ 

N. 31. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. post. Nedelja; Gvido (Vido), opat; Benjamin, diakon 

- za žive in pokojne farane 

+ Marta in Vinko Blaznik (obl.) 

P. 1. 4. 

ob 18.00 

Tomaž Tolentinski, misijonar, muč.; Agapa in Irena, muč. 

+ Janez Ribnikar 

T. 2. 4. 

ob 18.00 

Frančišek Paolski, puščavnik; Marija Egiptovska, spokor. 

+ Jera in Janez Jenko 

S. 3. 4. 

ob 7.00 

Rihard, Riko, škof; Sikst I., papež 

+ Marija Šerjak 

Č. 4. 4. 

ob 7.00 

Izidor Seviljski, škof; Benedikt, redovnik 

+ Jože Kocelj 

P. 5. 4. 

ob 18.00 
Vincencij Ferer, duhovnik; Julijana in Eva; prvi petek 

+ Ivan Martinjak 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 6. 4. 

ob 18.00 

Irenej iz Srema, škof; Peter Veronski, dom., prva sobota 

+ Frančiška Plevel in starši Zakrajšek - Adergas 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

4. postna nedelja  

 

On pa je očetu odgovóril: »Glej, toliko let ti 

služim in nikoli nisem prestopil tvojega 

ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi 

se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je 

prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil  

tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.« 

On pa je rekel: »Otrok, ti si vedno pri meni 

in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in 

poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, 

tvoj brat, mrtev in je ožível, ker je bil 

izgubljen in je najden.   «(Lk 15,29–31) 

 
 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 
zahvaljujem skupini št. 6 iz 

Praprotne Police za očiščeno 
in okrašeno cerkev. Za 

soboto, 30. 3. , je na vrsti 

skupina št. 7. iz Praprotne 

Police.  

  

HOTELSKA SOBA – V 

hotelu: »Imate morda kakšno 

prazno sobo?« – »Žal je vse 

zasedeno.« – »Kaj pa, če bi 

prišla angleška kraljica?« – 

»No, potem bi se že kaj našlo.« 

–  »Dajte mi torej to, kar bi se že 

našlo, kraljice zagotovo ne bo.« 

 



V STIŠKI VASI bo križev pot na tiho nedeljo in sicer 7. aprila, ob 15h. Na ta 

križev pot so še posebej povabljeni naši birmanci in birmanci iz Šenturške gore. 
 

NASLEDNJA SEJA ŽPS je v ponedeljek, 1. aprila ob 20h. Vsi člani, ki 

zastopate predloge svojih volivcev prosim za zagotovljeno udeležbo.         

                    

SKLEPI IZ ZADNJE SEJE ŽPS:  Kakor ste bili že 

obveščeni, ponovno vabim k sodelovanju za obnovo strehe 

na edini podružnični cerkvi Sv. Marjete na Trati. Še naprej 

je nabirka vsako prvo nedeljo namenjena obnovitvenim 

projektom v župniji, tokrat za streho na Trati. 

Vsako gospodinjstvo  v župniji je povabljeno, da sodeluje konkretno s svojim 

darom za streho na Trati. Priporočena vsota je 50,00 EUR. To povabilo vljudno 

velja res za prav vsa gospodinjstva. Ob koncu meseca bomo zvedeli za zbrano 

vsoto. Bog vam povrni! 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA  

Veroučenci Ta teden nimajo verouka in sicer zato, da se nam 

bodo vsi pridružili pri molitvi pred najsvetejšim. V tem času 

bodo opravili tudi sveto spoved. Razpored je napisan spodaj. 

Kdor ne more priti ob predvideni uri naj pridi ob uri ki mu 

odgovarja. Vsi pa lepo povabljeni k zaključni sveti maši ob 18h, 

še posebej birmanci.   

RAZPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 

- ob 8h – sveta maša  ter sveta spoved od 8.00 do 10.00 g. Andrej Pirš 

- ob 9h – molijo farani iz Praprotne Police, 

- ob 10h – molijo farani Adergas, 

- ob 11h – molijo farani iz Trate, - sledi odmor do 15h, 

- ob 15h – farani iz Velesovega, 

- od 16h – vsi veroučenci, nižjih razredov še posebej prvoobhajanci.  

Spoveduje g. kaplan Marko Mrlak 

- ob 17h – veroučenci iz višjih razredov – od 5. razreda naprej, še posebej 

birmanci, mladina.  

- ob 18h – zaključna sveta maša (g. kaplan in novomašnik Marko Mrlak) 

 
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  

 

 

MATERINSKI DAN 

 

V naši družini praznujemo materinski 

dan: dan, ki časti žensko ne zaradi 

njene  enakopravnosti, ki ji nedvomno 

pripada že iz Rajskega vrta, temveč 

zaradi njene posebnosti in 

neponovljivosti. Dar materinstva je 

nekaj, kar možaki lahko le opazujemo. 

In da smo si na jasnem: ne govorim o 

materinstvu kot zgolj sposobnosti in 

volji rojevanja, temveč kot 

edinstvenem daru nežnosti, ki ga premorejo le ženska bitja. Na dan Gospodovega 

oznanjenja je Marija izrekla svoj Zgodi se, ki ga je za njo povabljena ponoviti sleherna 

ženska, pripravljena sprejeti svojo odrešenjsko (žensko) vlogo v tem svetu.  

A pri vsej množici pravic, za katere so se ženske skozi stoletja borile, so se mnoge 

sodobne ženske najhitreje odrekle prav svoji edinstveni pravici do materinstva. Ki pa jo, 

pravico do materinstva namreč, zdaj, v imenu enakosti in enakopravnosti spolov in 

spolnih usmeritev terjajo zase tisti, ki jim roditi sploh ni dano. Pa razumi, če moreš!  

A zdrav razum je izginil s tega našega ljubega planeta kot sveti Jožef iz evangelijev: Kar 

na lepem in brez pravega razloga. Preljuba sestra, predragi brat v Kristusu, zateciva se 

prav k njemu, svetemu Jožefu, ki prav tako goduje v marcu, da nama izprosi modrost in 

željo po očetovstvu. Ki pa spet ni vezana le na otroke, ampak na življenje samo. 

In prav življenja ti v mesecu prebujajoče se pomladi želim v dobri, potlačeni, potreseni 

in zvrhani meri.  Gregor Čušin, Na tretji strani 
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