
 

 

 

 

 

 OZNANILA in obvestila do 15. septembra 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELSKA IMPROVIZACIJA V BACHOVEM SLOGU 

 Nedelja, 18. avgusta 2019, ob 20.00, 

cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo 

 

 

 
 

NOVO VEROUČNO LETO - obisk verouka začnemo v ponedeljek, 9. 9. Vsi 

otroci boste lahko istočasno kupili manjkajoče učbenike in delovne zvezke ter 

izročili prispevek 20 eur za ogrevanje. Upam, da ste vse ostale dejavnosti uskladili 

in bomo verouk in edino versko izobrazbo v miru in lepo izvrševali tudi v letošnjem 

veroučnem letu. 

MLADI POVABLJENI NA PRVI 

SESTANEK. ŠE POSEBEJ VSI 

ANIMATORJI ORATORIJA TER 

BIRMANCI, KI STE ŽE V SREDNJIH 

ŠOLAH. Prvič se dobimo v soboto, 14. 9. 

ob 19h. Pripravili se bomo tudi na »STIČNO 

MALADIH 2019« 

 

NAMENI SV. MAŠ od 9. 9. do 15. 9. 2019 

P. 9. 8. 

ob 18.00 
Peter Klaver, jezuit, misijonar; Friderik Ozanam, laik 

+ Jože Stele, 7. dan 

T. 10. 8. 

ob 18.00 
Nikolaj Tolentinski, spokornik; Oglerij, opat 

+ Drago Kern 

S. 11. 8. 

ob 7.00 
Prot in Hijacint, muč.; Bernard in Bonaventura, redovnika 

+ Majda Kotnik  

Č. 

 

12. 8. 

ob 18.00 
Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido cerkovnik 

+ Marjan in Jana Jenko 

P. 13. 8. 

ob 18.00 
Janez Zlatousti, škof, cer,. uč.; Marija Jezusova karmelič.  

+ Jože Stare – starejši (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 14. 9. 

ob 10.30 

ob 13.30 

ob 15.00 

ob 18.00 

 

Povišanje sv. Križa; Janez Gabrijel Dufresne, mučenec 

-za srečen in blagoslovljen zakon 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

- za srečen in blagoslovljen zakon 

+ Ana Petrič, +++ Mrkčovi, Knapčovi in za zdravje 

N. 15. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

24. ned. med letom; - ned. svet. Kandidatov (LJ,NM, KP) 

- za žive in pokojne farane 

+ Vučan Marko 

P. 16. 9. 

ob 18.00 
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, muč.; Ljudimila (Milka) muč. 

+ Feliks Pestar, 30.dan 

T. 17. 9. 

ob 18.00 
Robert Bellarmino, škof, cerk. uč.; Hildegarda, redovnica   

+ Ana in Marjeta Kne 

S. 18. 9. 

ob 7.00 
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik.; Riharda, cesarica 

+ Miha Bidar 

Č. 19.  9. 

ob 18.00 
Januarij, škof, mučenec; Teodor angleški, škof 

+ Boštjan Novak, 30. dan 

P. 20. 9. 

ob 18.00 

Andrej Kim Tea-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci 

+ Miha in Marija Brce 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 21. 9. 

ob 7.00 

ob 17.00 

Matej (Matevž), evangelist, apostol; Jona prerok  

+ Marija Šerjak 

-za srečen in blagoslovljen zakon 

N. 22. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

25. ned. med letom; Slomškova nedelja, ekumenski dan 

- za žive in pokojne farane 

+ Cirila Kern (obl.) 

Ura PON. TOR. 

14.10 –14.55 4. r. 6. r. 

15.00– 15.45 3.r.   5. r. 

16.00– 16.45 1.r. /  

Jezusove urice 

7. r. 

17.00– 17.45 2.r /9.r 8. r. 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

24. nedelja med letom 
 

 

 

»Ali: katera žena, ki ima deset 

drahem, če izgubi eno drahmo, ne 

prižge svetilke in ne pomete hiše ter 

skrbno ne išče, dokler je ne najde? In 

ko jo najde, skliče prijateljice in 

sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj,  

kajti našla sem drahmo, ki sem jo 

izgubila.‹ Povem vam: Prav táko 

veselje bo vpričo Božjih angelov nad 

enim grešnikom, ki se spreobrne.« 
(Lk 15,8–10) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 12 iz Velesovega in  

št. 1 iz Praprotne Police. za lepo  

očiščeno in  okrašeno cerkev. Hvala 

še posebej Angelci Maček za 

pomoč pri krašenju cerkve in vsem, 

ki ste darovali rože. Naj vam Marija 

stotero povrne. 

Naslednjič bi bilo najbolje, da bi že 

prišli v petek, (13. 9) ker je v soboto 

že ob 10.30 poroka in sicer najprej 

skupina št 2 in potem v soboto, 21. 

9. sk. št 3 iz Praprotne Police  
 

KRAVA – Miha je narisal kravo. 

Vesel teče risbo pokazat mami. 

»Zakaj pa ima tvoja krava pet 

nog?« vpraša mama. – »Ja, saj ima 

tudi vsak avto rezervno kolo.« 

 



SOBOTA, 21. 9. od 9.00 do 16.15.– letošnji naslov je 

»TUKAJ SEM, ZGODI SE!« (prim Lk. 1, 38). Tudi 

letos smo vsebino srečanja črpali iz papeževe 

poslanice, ki jo je napisal za Svetovni dan mladih, ki je januarja potekal v Panami.  

IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER 2019, 

- ki bo potekala v soboto, 28.septembra 2019, na Svetih Višarjah. 

- ob 10:00 bo sv. maša v cerkvi Višarske Matere Božje (vodi škof msgr. 

Metod Pirih s somaševanjem misijonarjev) 

- od 11:00 do 12:00 predavanji dr. Janeza Juhanta (o Lambertu Ehrlichu) in 

g. Jožeta Kopeiniga (Misijonska pomlad) 

- od 12:00 druženje in malica iz popotne torbe. 

Kdor se želi tega srečanja udeležiti, pa nima lastnega prevoza lahko pokliče v 

župnišče ali kar na tel. št. Misijonskega središča Slovenije na  01/300 59 50 ali 

na missio@rkc.si. Predviden strošek za avtobus bo 10,00 €. 

     

OB SMRTI NAŠIH FARANOV STE DAROVALI: za + Feliksa Pestar je 

daroval za 1 sv- mašo Anže Sirc z družino, za + Franca Rozmana so darovali: 

Hribarjevi – Velesovo za 1, Kepic Janez – Baventov za 1, Vencelj Bajt za 1, Ušlakar 

Milan za 1, sestra Rezka za 1, Bruno Jereb za 1, Nina Pilar za 1, Sirčov Jože iz Hraš 

za 1, družina Žnidar za 1, Dane Selan za 1, za + Jožeta Stele so darovali Drigovčevi 

za 1, Tončkovi iz Praprotne Police za 2,  Zofka in Štefan Stare za 3, Staretovi 

Praprotna P. 33 za 2,  Zofka Lešnjak za 1, Brat Janez za 3, žena od brata Viktorja za 

3, družina Kuralt za 1, Jenko Martin, Cerklje za 1, Selan Tomaž z družino za 1, 

Plevel Ivanka za 1, Martinjak Marija, Grad za 1, sosedje za 4 svete maše. Poleg sv. 

maš ste darovali ob smrti + Jožeta Stele še za obnovo strehe na Trati in sicer: 

domači, družina Kepic, Zofka Lešnjak, Staretovi P. P: 33, Marica in Lojze Veselič, 

brat janez z družino, žena pokojnega brata Viktorja, Jenko Martin, Cerklje, 

Martinjak Marija, Cerrar Marinka in Vinko, Majda Vrhovec in družina Brdajs, 

Podgrajšek ter Dane Selan. Vsi skupaj so prispevali 610,00 EUR. Hvala vam za vse 

darovane sv. maše ter za vse darove. Dobri Bog naj vam povrne. Pokojnim naj 

podeli večni mir in pokoj. 

 

Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

 
 
 

SLOMŠKOV MESEC 
 

Slomšek je s svojim delom zaznamoval 

kulturno, cerkveno in politično zgodovino 

našega naroda. Na številnih področjih, od 

šolstva in vzgoje, do cerkvene glasbe in 

ekumenizma, je pustil sledi, ki so opazne še 

danes. In še nečesa ne smemo pozabiti: v 

vsem svojem ravnanju je bil že svojim 

sodobnikom zgled svetosti, zadnjih nekaj 

let pa ga smemo častiti tudi na naših 

oltarjih. Pokojni papež Janez Pavel II. ga je 

namreč 19. septembra leta 1999 prištel med blažene. Ljudje so ga častili že veliko prej. 

Pisatelj in duhovnik Finžgar ga je na primer imenoval kar “Slomšek svetnik”. 

Slomškova svetost ima svoje korenine v skladnosti njegovih besed z življenjem. To, 

kar je učil, je najprej sam živel. Tudi drugim, še zlasti staršem in učiteljem, je svetoval, 

naj tako ravnajo: “Svoje dni so ljudje manj znali, pa so Boga bolj spoznali. Sedanji 

kristjani imajo krščanski nauk v glavi, v srcu pa ne. Glava je polna vednosti, srce pa 

prazno čednosti. Če se glava česa nauči, se mora tudi srce poživiti! Ako je srce mrzlo 

za Božje reči, potem govori jezik prazne besede, pa naj bodo še tako lepe in svete: od 

srca ne pridejo in k srcu ne gredo ...” 

Slomškova govorica je preprosta, jasna in vsem razumljiva. Ni se spuščal v zapletene 

teološke razprave, ampak je govoril tako, da so ga lahko razumeli vsi 
Po: T. Gorjup 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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Domače kulturno društvo vabi vse na večer pod vaško lipo, ki bo v 

petek, 13. 9. ob 19.00 na Tratarjevem dvorišču na Trati. 
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