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ZAHVALJUJEM se vsem, ki ste ob prazniku Sv. Rešnjega Telesa vse pripravili za 

»evangelije«. Kljub temu, da je padal dež in smo imeli celotno slovesnost v cerkvi, 

naj nam dobri Bog nakloni dobro letino, zdravo in mirno življenje ter blagoslov pri 

našem delu. 

POČITNICE IN DOPUSTI SO SE ZAČELI. Birmanci imajo v župnišču še svoje 

fotografije. Lepo prosim, če čim prej prevzamejo, vsaj foto dokaz, da so bili pri sveti 

birmi. Tudi veroučnih spričeval je nekaj ostalo. Verjemite mi, da vam bodo še zelo 

prav prišla. Hvala.  

IMAŠ MOČ – oratorij 2019 

V tem tednu imajo animatorji še zadnje priprave vsak dan od 16 ure 

naprej. Starše in še zlasti babice pa vabim, da spečete tudi kakšno 

pecivo za otroke, ki bodo na oratoriju. Za ostalo hrano poskrbimo 

sami. Vsak dan bodo imeli otroci tudi topel obrok, razen v sredo 

(sendvič), ko gremo na izlet. Začetek oratorija v nedeljo, 7. 7. ob 15 

uri, potem pa vsak dan od 8.30 do 16.00. V petek bo ob 16. uri tudi lepa zaključna 

sv. maša za vse. Povabljeni tudi starši . 

 

NAMENI SV. MAŠ od 1. julija do 14. julija 2019 

P. 1. 7. 

ob 20.00 

Oliver Plunketr, škof in mučenec; Estera, svetopisemska žena  

+ Gabrijel Selan (obl.) 

T. 2. 7. 

ob 20.00 

Ptujskogorska Mati Božja;  Evgenija Joubert, redovnica 

- po namenu romarjev iz : VISOKO - MILJE 

S. 3. 7. 

ob 20.00 

Tomaž, apostol; Heliodor, menih, škof; Anatolij, škof 

+ Angela in Jože Grilc 

Č. 

 

4. 7. 

ob 20.00 

Urh (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, klajica;   

- po namenu romarjev - LUŽE 

P. 5. 7. 

ob 20.00 

Ciril in Metod, slovanska ap. sozavetnika Evrope- prvi petek  

+ starši Sitar in teta Sekne 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 6. 7. 

ob 11.00 

ob 20.00 

Marija Goretti, devica, mučenka; - prva sobota 

- za blagoslovljen in srečen zakon 

+ starši in brat Polajnar 

N. 7. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

14. nedelja med letom  - nedelja Slovencev po svetu 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Selan 

P. 8. 7. 

ob 20.00 

Kilijan, škof, mučenec; Prokopij Palestinski, škof, mučenc 

+ Ana Jerič 

T. 9. 7. 

ob 20.00 

Avguštin Zhao rong in drugi kitajski muč.; Veronika; opatinja 

+ Vilma Grilc (obl.) 

S. 10. 7. 

ob 7.00 

Amalija (Alma), redovnica Antonij Pečerski, menih 

+ Frančiška Jenko 

Č. 11. 7. 

ob 7.00 

Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja 

+ Pavla in Peter Kavran 

P. 12. 7. 

ob 16.00 

ob 24.00 

Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca; Leon opat 

+ Albina Snedec in +++ Snedec – ; zaključek oratorija 

- Peš romanje na Brezje 

S. 13. 7. 

ob 20.00 

 Henrik (Hinko)II., cesar,  

+ Zavrl Marija (obl.) 

N. 14. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

15. nedelja med letom; Frančišek Solan, redovnik 

- za žive in pokojne farane 

+ Peter Kuhar, (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

14. ned. med letom 

 
 

Tisti čas je Gospod določil še drugih 

dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj 

po dva in dva v vsako mesto in kraj, 

kamor je sam nameraval. Rekel jim je: 

»Žetev je obilna, delavcev pa malo. 

Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje 

delavce na svojo žetev. Pojdite!  

Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 

Ne nosíte s seboj ne denarnice, ne torbe, 

ne sandal in spotoma nikogar ne 

pozdravljajte! V katero koli hišo   
 (Lk 10,1–5) 

 
 

 

 

 
 

                       
 
 

                                                        

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 
skupini št. 2 in 3 iz  Velesovega ter 

nevestama Urški in Patriciji za lepo 

urejeno in okrašeno cerkev. 
Hvala tudi Angelci Maček za 

ponovno pomoč. Za petek, 5. 7. je 
na vrsti 1. skupina iz Velesovega, 

ker je v soboto že ob 11h poroka. V  
soboto, 13. 7. pa je na vrsti skupina 

št. 4. iz Velesovega. Bog vas 
blagoslovi. 

 
MOŽATO – Medicinska sestra 

je cepila malega Petra in njegova 

mama jo vpraša: »Ali se je obnašal 

moško?« – Sestra na to: »Nasprotno, 

bil je zelo pogumen!« 

 

 

 



POLETNI ČAS je čas dopustovanj, počitnikovanj, 

pohajkovanj. Mnogi znajo dobro izkoristiti čas za poletni oddih, 

drugi s v tem času prislužijo kakšen dodaten denar s honorarnim 

delom, marsikomu pa prosti čas mine kar tako, ki je sicer name-

njen duhovni in telesni sprostitvi in okrepitvi  za nove naloge in napore. Kako 

boš ti letos unovčil poletni čas? 

Vsem skupaj pa iz srca voščim, da se odpočijejo od svojega truda in dela, tako 

za šolo in verouk. V počitnicah pa ne pozabite na nedeljsko sveto mašo in 

redno osebno molitev. To vam bo okrepilo duha in telo. 

PEŠ ROMANJE NA BREZJE. Vem, da nekateri radi potujete ali romate 

na Brezje. Naša župnija bo poromala tako v začetku julija. Letos je to 13. 

julij. Odšli bomo točno ob 24h ali ob polnoči izpred župnijske cerkve. Prav 

vsi iskreno povabljeni peš na Brezje.  

ŽUPNIJSKI ZAKLJUČNI DAN S PIKNIKOM bo kot običajno prvi dan oratorija 

to je 7. 7. ob 12. 30. Torej ob tej uri začnemo deliti hrano. Vse se dogaja na 

samostanskem dvorišču. Na to srečanje je povabljen vsak, ki je v letošnjem 

pastoralnem letu nekaj podaril za uspešno delo na pastoralnem, liturgičnem in 

gospodarskem področju. To pomeni člani ŽPS,  vsi pevci, organisti, pevovodja, 

ključarji, mežnarji, ministrantje, bralci beril, animatorji, možje, ki skrbite za sekance 

in ostale gospodarske zadeve v župniji, Povabljene tudi vse gospe, ki pomagate v 

kuhinji ob delu s skupinami, katehetinji. Če je res, kdo opravičeno zadržan, naj 

mi do četrtka, 4. julija do 12h sporoči, da bom vedel koliko hrane pripravim. 

Vas pa vabim, člani ŽPS pa tudi drugi, ki radi kaj spečete prinesete nekaj »sladkega«. 

Vse kar bo ostalo, bomo porabili za oratorij. Hvala in z veseljem pridite, da skupaj, 

kaj rečemo in se pomenimo. To je krasna priložnost za utrjevanje medsebojnih vezi 

in prijateljstev. S seboj seveda lahko pripeljete tudi svojega moža, ali ženo.  

V katoliški Cerkvi danes obhajamo slovesni praznik sv. bratov 

Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope. Zaradi pomembnega 

misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi ju imenujemo tudi 

apostola Slovanov. Ciril in Metod sta bila misijonarja grškega 

rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju krščanske vere uporabljala 

glagolico. Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med 

slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem Veliko 

moravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, 

Madžarsko, Češko, Slovaško, južno Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno 

Ukrajino, ter širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Pri papežu Hadrijanu II. 

(867–872) sta dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. 

 

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  
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V Cerkvi v Sloveniji je letos šest fantov oz. mož starih od štiriindvajset do štirideset 

let posvečenih v duhovnike.  

To so: Sebastijan Tišler (40 l.) Maribor - Tezno in Primož Lorbek (28. l.) Maribor 

Zavrč, iz mariborske nadškofije. Gregor Bregar (36.l) Ljubljana Šentvid, Vito 

Urbanija (25. l.) Ljubljana - Moravče, Rok Pogačnik (26.l) Ljubljana, Radovljica in 

Tadej Ložar 24 l.) Dol pri Ljubljani. Prihajajo iz naslednjih družin: s štirimi otroki je 

eden, dva iz družine s tremi, eden iz družine z dvema in dva sta edinca. Trije so klic v 

duhovniški poklic začutili že pred koncem osnovne šole, trije so ta korak naredili 

nekoliko kasneje. Eden se je iz gradbene fakultete, kjer bi gradil mostove prestavil na 

Teološko, da bo gradil duhovne mostove med ljudmi. Že diplomirani fizik in profesor 

je šel nazaj na faks in postal duhovnik, tudi njegov brat je že duhovnik. Najstarejši je 

najprej končal fakulteto za kmetijstvo in potem šele teološko fakulteto. Vmes je bil 

celo nekaj let že zaposlen.  
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