
 

 

OZNANILA in obvestila do 5. maja 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA BELO NEDELJO – 28. 4. je samo ena sv. maša in sicer ob 8h. Sv. mašo 

bo daroval stolni prošt in prelat g. Jožef Lap. Lepo povabljeni k tej sveti maši. 

VELIKONOČNE IN PRVOMAJSKE POČITNICE. Ker je v letošnjem 

letu praznovanje datumsko vse skupaj, se velikonočne počitnice povežejo, kar 

s prvomajskimi. Še posebej pri verouku. Torej reden verouk se bo ponovno 

pričel 6. maja za vse skupine.  

BIRMANACI IN STARŠI so se že dobili na sestanku ter skupaj vse dorekli 

v zvezi  s praznovanjem za sv. birmo. Birmanci so lepo obiskovali Veliko 

tridnevje in lepo sodelovali še posebej ministrantje in pevci.  Spomnil bi samo 

na nekaj datumov, ki so pred nam: 

- 10. maj ob 19h – začetek birmanske devetdnevnice 

- 13. maj ob 18h – srečanje z nadškofom 

(birmanci, starši in botri) 

- 16. maj ob 17h – izdelovanje venčkov 

- 17. maj ob 14h – priprava in postavitev mlaja 

- 18. maj ob 8h čiščenje in krašenje cerkve 

 

NAMENI SV. MAŠ od 22. aprila do 5. maja 2019 

P. 22. 4. 

ob 9.00 

Ponedeljek v velikonočni osmini; Hugo, škof v Grenoblu 

+ Terezija Ropret (obl.) 

T. 23. 4. 

ob 18.00 

Torek v velikonočni osmini;Jurij, muč., zavetnik Ljubljane 

+Angelca Sirec 

S. 24. 4. 

ob 7.00  

Sreda v velikonočni osmini;Fidelis iz Sigmaringena, muč. 

+ Marjeta Pucelj 

Č. 

 

25. 4. 

ob 18.00 

Četrtek v velikonočni osmini; Marko evangelist  

+ Majda Kotnik  

P. 26. 4. 

ob 18.00 

Petek v velikonočni osmini; Marija, Mati dobrega sveta 

 +++ starši in stric Mrkušev 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 27. 4. 

ob 18.00 

Sobota v velikonočni osmini; Cita, dekla, devica; dan upora 

+ Jože Kocelj 

N. 28. 4. 

ob 8.00 

drugje  

2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljena 

+ Marija Maček (obl.) – Prinčeva mama 

- za farane 

P. 29. 4. 

drugje 

Katarina Sienska, dev., cerk. Učitelj, sozavetnica Evrope 

+ Majda kotnik  

T. 30. 4. 

drugje 

PijV., papež; Jožef Cottolengo, redovnik  

+ Frančiška Jenko  

S. 1. 5. 

ob 8.00 

Jožef Delavec – praznik dela; Sigismund, kralj 

- Mariji v zahvalo za zdravje Z. J. 

Č. 2. 5. 

ob 8.00 

Atanazij, škof, cerk. učitelj;Boris Mihael, kralj 

- Mariji v zahvalo za preživetje »D«  

P. 3. 5. 

ob 19.00 

Filip in Jakob ml. apostola; Teodozij Kijevski, menih 

+ Miha Bidar 

S. 4. 5. 

ob 11.00 

ob 15.00 

ob 19.00 

Florijan (Cvetko), mučenec, Ladislav Poljski redovnik 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ za žive in pokojne gasilce  

N. 5. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

14.00 

3. velikonočna nedelja; Angel, redovnik, mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Peric 

Šmarnice pri kapelici na poti na Štefanjo goro 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

 
 In povedal je tole priliko:» Nekdo je imel 

v svojem vinogradu zasajeno smokvo. 

Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. 

Rekel je svojemu vinogradniku: »Glej, tri 

leta je že, kar hodim iskat sad na tej 

smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, 

čemú izčrpava zemljo?« Ta pa mu je 

odgovóril: »›Gospod, pústi jo še letos, da 

jo okopljem in ji pognojim. Morda bo 

napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš 

posekal.« (Lk 13,6–9) 

 

 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 8 iz Praprotne Police  ter 

skupini št. 1 iz Adergasa za 
očiščeno in okrašeno cerkev. Še 

posebej zahvala Angelci Maček in 
Moniki Ribnikar za Velikonočno 

okrasitev. Za soboto, 4. 5. , je na 

vrsti skupina št. 2. iz Adergasa.  

POMARANČE – Gospa pride v 
trgovino s sadjem in 

vpraša: »Ali so te pomaranče 

italijanske ali izraelske?« –Prodajalka 

odvrne: »Je to pomembno? Se boste s 

pomarančami pogovarjali ali jih boste 

pojedli?« 

 

 



Res bo nekaj več skrbi vendar, gre za nas in naše otroke. Hvala vam za veselo 

sodelovanje pri pripravi na sv. birmo. Celotno župnijo pa vabim k molitvi za 

naše birmance, še zlasti v času devetdnevnice. 

MESEC MAJ – MARIJIN MESEC – MESEC ŠMARNIC 

S PRVIM MAJEM začenjamo lepo tradicionalno pobožnost – 

Šmarnice. Vsak večer bodo ob 19h. Na Šenturški gori pa ob 20h. 

Otroci in odrasli lepo povabljeni na praznovanje. Vsako nedeljo, 

razen na nedeljo svete birme, bodo šmarnice ob 14h tudi pri 

kapelici na poti na Štefanjo goro. 

NA TRATI smo namestili na line pri zvonovih novo mrežasto zaščito. V prvi vrsti 

bo služila varnosti zvonarjev in pritrkovalcev, potem pa še pred raznimi ptiči, ki so 

se v zadnjem času, prav radi naseljevali na zvoniku. Zahvaliti se moram še posebej 

Franciju Zormanu, Cirilu Grilcu, Milanu Vrečku ter Petru Selanu in ostalim za 

akcijo, ki so jo sami plačali in naredili. Boglonaj! 

Upam in želim, da bi prav isti projekt uresničili prav kmalu, na zvoniku v 

Adergasu.  

OBNOVA STREHE NA TRATI. Do sedaj se je odzvalo našemu povabilu k 

sodelovanju točno 100 gospodinjstev. Lepo se vsem zahvaljujem. Tokrat 

objavljam tudi župnijski TRR. Kdor želi lahko nakaže tudi preko tega računa. 

Nekateri ste to tudi že naredili. Hvala. Za delo na strehi smo že prejeli Kulturno – 

varstvene pogoje iz Zavoda za Varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. 

Sedaj moramo pridobiti še Soglasje od istega Zavoda. Ko bomo to prejeli in 

pridobili dovolj sredstev, bomo lahko takoj pričeli z delom na strehi. 

Župnija Velesovo, Adergas 1 

4207 Cerklje na Gorenjskem 

SI 56 0433 1000 3327 797 s pripisom: Dar za cerkev na Trati 

V PARKU PRED CERKVIJO smo v času pred veliko nočjo in obnovili 

stopnišče in pokrove fontane. Zamenjali smo tudi sistem odvodnjavanja v fontano. 

Hvala za pomoč Kamnoseštvu Jerič in Inštalacije Juvan.  

KUD Pod lipo Adergas pripravlja na velikonočni ponedeljek, 22. 4. ob 14h 

družabno prireditev ob velikonočnih praznikih in sicer sekanje in valucanje 

pirhov. V petek, 26. 4. ob 19h pa Velikonočno razstavo ročnih del. Lepo 

povabljeni na obe prireditve. 
 
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  

 

KRISTUS JE VSTAL 

Prvo velikonočno jutro se je začelo v temi. 

Marija Magdalena je navsezgodaj, še v temi, 

prišla h grobu. Ta tema ni bila samo tema, ki 

čaka jutra. Bila je globlja. To je bila tema 

njenega srca. Ker so križali in pokopali Jezusa, 

je umrlo upanje in tema je pokrila srce in zemljo. 

Gluhost te teme so motile le solze, ki so polzele 

iz žalosti in bolečine. Ko pa je prišla h grobu, je 

videla, da je kamen odstranjen od groba. Nova 

rana je pomnožila bolečino. Še v grobu mu ne 

dajo miru. Nekdo je ukradel njegovo telo in 

oskrunil spomin na pokojnika. Grob mora imeti svojega pokojnika in pokojnik 

mora imeti svoj grob – to je zakon človečnosti, ki je vse od Antigone naprej 

mejnik med humanostjo in barbarstvom. Prazen grob ne prebudi misli na 

vstajenje, povzroči pa tekanje. Do tistega trenutka je življenje ostajalo v 

žalovanju, sedaj pa se je spremenilo v iskanje. Kje je? Kam so ga položili? Peter 

in Janez, ki sta tekla h grobu, sta odkrila povoje, s katerimi so povili Jezusovo 

telo za pokop, in prtič, ki je pokrival njegov obraz. Torej ga niso ukradi, saj bi 

tatovi s truplom vred odnesli prtič in povoje.  Dragi bratje in sestre. Vsem, ki 

iščete resnico, iskreno voščim, da bi v letošnjem praznovanju Jezusove velike 

noči doživeli radost srečanja z Njim. Iz tega srečanja bo zaživela vaša vera vanj 

in obdarovani boste z življenjem, kakršnega ne more dati nič na tem svetu. 

Srečanje z Jezusom pa korak napoti naprej. Magdaleninega k učencem, vašega k 

bratom in sestram. Voščite jim: Kristus je vstal. Zares je vstal. 
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