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HVALA VAM ZA VSE DAROVE OB ZAHVALNI NEDELJI. Naj 

vam dobri Bog stotero povrne. 

OBVESTILO ZA VSE VEROUČENCE: z duhovniki Ljubljanske 

nadškofije gremo na duhovno obnovo, zato v ponedeljek in torek ni 

verouka.  

SEMINAR ZA VSE BRALCE BERIL IN BOŽJE BESEDE. V torek, 

19. 11. ob 19. uri.  Pripravljam srečanje za vse, ki že z veseljem berete 

božjo besedo in tudi ostale, ki želite vstopiti v lepo skupino prostovoljcev, 

ki vsako nedeljo in praznike berete pri svetih mašah božjo besedo. Seminar 

bo vodil g. Matjaž Merljak, priznani novinar in spiker na radiu 

Ognjišče. Povabljeni v čim večjem številu. Pridite tudi tisti, ki morda še 

niste imeli toliko poguma. Spoznali boste svoje sposobnosti. Srečanje bo 

v srednji dvorani  našega Doma Duhovnih vaj. 

VSI PEVCI IN PEVKE OBEH ZBOROV v petek, 22. 11. na god sv. 

Cecilije povabljeni k sv. maši in po njej na malico v župnijsko obednico! 

 

NAMENI SV. MAŠ od 18. 11.  do 1. 12. 2019 

P. 18. 11. 

drugje 

Posvetitev bazilike sv. Petra i Pavla; Roman Cezarejski, muč.  

- po namenu 

T. 19. 11. 

ob 18.00 

Matilda, redovnica, mistikinja, Neža Asiška, devica  

+ Jože Maček (obl.) in Frančiška  

S. 20. 11. 

ob 7.00 

Edmund, kralj; Galzij I. papež; Marija Fortunata Viti, redovnica  

+ družina Branc  

Č. 

 

21. 11 

ob 18.00 

Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof, mučenec 

+ Franc  in Marija Ahačič (obl.) 

+ Majda Kotnik 

P. 22. 11. 

ob 18.00 

Cecilija (Cilka), devica mučenka; Marko in Štefan mučenca 

+++ cerkveni pevci in organisti 

S. 23. 11. 

ob 18.00 

Klemen I., papež, mučenec; Kolumban, opat, irski misijonar 

+ Janez in Marija Zupin 

+ Peter Kavran 

N. 24. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – Cvetka in Marija muč. 

- za žive in pokojne farane 

+ Marko Jenko - Dešmanov 

P. 25. 11. 

ob 18.00 

Katarina Aleksandrijska, dev., mučenka;Merkurij, mučenec 

+ Franc Grilc, 30. dan 

T. 26. 11. 

ob 18.00 

Leonard Potomavriški, red., misij.;Valerijan Oglejski, škof  

+ Janez Šimenc in Franc Sirc 

+ Marija Šerjak 

S. 27. 10. 

ob 7.00 

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije 

+ Hafner in Kraner 

Č. 28.  11. 

ob 18.00 

Katarina Laboure, redovnica vidkinja; Elijan, mučenec  

+ Anton Jagodic (obl.) 

+ Jože Kocelj 

P. 29. 11. 

ob 18.00 

Filomen, mučenec; Radobod, škof; Elijan, mučenec 

+++ Čmusovi 

+ Marjeta Pucelj 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 30. 11. 

ob 18.00 

Andrej apostol, Friderik eremit; Janez iz Vercellija, red. 

+ Andrej in Boštjan Novak 

+ Martin Ahčin  

N. 1. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

1. adventna nedelja – nedelja Karitas; Edmund muč. 

- za žive in pokojne farane 

+ Andrej Maček (obl.) 

+ Francka Zmrzlikar 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

k  

Tisti čas so se voditelji ljudstva 

norčevali iz Jezusa in govorili: 

»Druge je rešil, naj reši sebe, če je 

on Božji Mesija in Izvoljenec.« 

Posmehovali so se mu tudi vojaki; 

pristopali so in mu ponujali kisa. 

Govorili so: »Če si judovski kralj, 

reši samega sebe.« Nad njim je bil 

tudi napis: »Ta je judovski kralj.«   
 (Lk 23,35–38) 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 2 in 3 iz Adergasa 

in za lepo urejeno cerkev za sv. 

mašo. Ker je že bolj hladno, bomo 

zopet prešli na 14 dnevno 

krašenje. Tako, da je sedaj šele 

tik pred adventom na vrsti 4 

skupina iz Adergasa, torej v 

soboto, 30. novembra.  

 

PISAVA – »Aleš, tvoje pisave 

sploh ni mogoče brati!« pravi 

učiteljica, ko deli popravljene 

teste. »Če pišem čitljivo, mi pa 

vedno težite, da delam toliko 

napak!« 

 



Nedelja Karitas – prva adventna nedelja –1. 12. nas 

vabi, da bi znali vsak dan uzreti stisko ljudi okrog nas. 

Slednja ni vedno le materialna; morda je katera druga mnogo večja od te. 

Bodimo vsi delivci dobrega v svetu, v katerem živimo. Topla in 

vzpodbudna beseda, okrepljena z iskreno molitvijo za sočloveka, 

mnogokrat naredi že veliko. Vselej pa smo poklicani, da po svojih močeh, 

pomagamo tudi materialno. Slovenska Karitas pripravlja tudi Dobrodelni 

koncert »KLIC DOBROTE«, ki bo v sredo, 27. 11 ob 20h. Prenos bo tudi 

po TV Slovenija.  

ADVENTNA DELAVNICA bo v soboto, 30. 11.       

ob 9. uri. Izdelovali bomo adventne venčke. S seboj 

prinesite okraske, slamnati venček in po možnosti 

vijolične svečke. Povabljeni otroci in starši. Za ostalo 

bomo poskrbeli. 

SESTANEK ZA STARŠE 1. in 2. RAZREDA v torek, 26. novembra ob 

19h, za starše 3. razreda v četrtek, 28. 11. ob 19h. Prosim, da se vsaj eden 

od staršev srečanja zagotovo udeleži. 

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA bo tudi letos. Seveda vsako leto, težko 

pričakovani »skrivnostni nočni sprehajalec«, ki obiskuje otroke 

vsega sveta. Letos nas bo obiskal že v nedeljo, 1. 12 ob 15h. 

Miklavž bo obdaroval vse na enak način, Vsem otrokom do 

vključno s 3. razredom. Kljub temu pa prosim, da otroke vpišete 

in prispevate dar 10 EUR. Pričakali ga bomo v dvorani KUD Pod 

Lipo Adergas, ki pripravlja z mladimi  prijetno igro. 

SKLEP IZ ZADNJE SEJE ŽPS. Ker je, hvala Bogu ob pogrebih veliko 

pogrebnih svetih maš, in jih je zelo težko v razumljivem roku, vse opraviti 

doma. Do sedaj sem jih kar nekaj oddajal duhovnikom in kaplanom iz 

Škofijske gimnazije ali redovnikom. Te maše in darove za njih, bodo še prejeli 

vendar od slej naprej bodo zapisane, konkretno za nekatere dneve med 

tednom ali ob nedeljah. Torej svojci in darovalci mašnih namenov povabljeni 

tudi k tem sv. mašam, kolikor boste zmogli. Uradna maša bo tista, ki je 

napisana kot prva.   Druga maša bo zapisana v Oznanilu v »ležečem« tisku in  

bo oddana drugemu duhovniku. 

ODDANE SV. MAŠE: za + Ano Jerič 1. maša; za + Miha Bidar 4 sv. 

maše, za + Frančiško Jenko 13 sv. maš, za + Majdo Kotnik 8 sv. maš 
 
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 

 

 

KRALJ NA PRESTOLU KRIŽA 
 

Zadnje dni svojega življenja na zemlji je Jezus pokazal, da njegovo kraljestvo ni 

od tega sveta in da ga ne vzpostavlja s silo, s prevratom in z orožjem. Nekaj dni 

pred veliko nočjo je na osliču prijahal v Jeruzalem, in to na izposojenem. Pravi 

Izraelov kralj ne prihaja na konju, ki je simbol vojaške moči, temveč na oslu. Osel 

je vojaško neuporabna žival, kakršno so takrat imeli revni ljudje, zato je simbol 

miru in nenasilja. Ne stopa v tekmo z vojskami in silami tega sveta. Njegov prihod 

v Jeruzalem na osliču je simbol, da se odreka zemeljski moči. 
Bistvo Kristusovega kraljestva se nam še bolj razodene na veliki petek, ko »Jezus 

Nazarečan, judovski kralj« umira na križu. To je njegov pravi prestol. Križ je najvišji izraz 

zemeljske nemoči, hrkati pa izraz popolnega zaupanja v Božjo moč. 

Njegovo kraljestvo je »kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti, pravičnosti, miru 

in ljubezni«. Zato je v tem svetu tako krhko in nenasilno kakor njegov kralj, ki jezdi na 

osliču ali visi pribit na križ.  

Jezus Kralj ni bil revolucionar ali vodja vstaje, kakršnega so si mnogi Judje želeli. Za 

revolucijami ostajajo pogorišča in kri. »Veliki časi« puščajo za seboj velike kupe ruševin, 

je zapisal H. Hesse. 

Ni še tako dolgo, ko se je Cerkev enačila z Božjim kraljestvom na zemlji. Več kot tisoč let 

je bila tudi svetna sila in imela svojo državo. Šele na zadnjem koncilu je jasno povedala o 

sebi, da je le kal, začetek in znamenje Božjega kraljestva. Odložila je večino znamenj 

zunanjega blišča in razglasila, da »nositelji sveta oblasti služijo svojim bratom« (C 18). 

Cerkev kot celota pa tudi posamezni kristjani so v stalni skušnjavi, da bi hoteli kraljevati. 

Pravo in edino kraljevanje pa je zanjo služenje Kristusu v ljudeh. Toliko je kraljevska, 

kolikor je tudi njen prestol križ in njeno kraljevo žezlo evangelij.          Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah 
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