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ORGELSKA IMPROVIZACIJA V  

 

 

PRVI IN DRUGI IN TRETJI RAZRED ta teden nimajo več verouka 

ampak so lepo povabljeni k božični devetdnevnici. Ostali razredi se v tem 

tednu pripravljajo na Božič s sveto spovedjo.  

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo na 4. adventno nedeljo od 

14h do 15.30. Spovedoval bo p. Franc Kejžar, moj pomočnik ob 

nedeljah. Vsi verniki lepo povabljeni k sveti božični spovedi.  

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA je zadnja priprava za otroke in odrasle 

na eden največjih praznikov in dogodkov v zgodovini naše krščanske 

vere. Lahko smo veseli in ponosni, da pripadamo veri, ki vsemu svetu 

prinaša ljubezen, luč in upanje. Res je, da trenutno živimo v časih, ko si 

za svojo vero podarimo premalo časa. Premalo časa si vzamemo tudi za 

svojega bližnjega, za svojo družino, moža, za ženo! Toda, kdor hoče 

ZMORE!   

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 2. 12.  do 29. 12. 2019 

P. 16. 12. 

ob 18.00 

Adelajda (Adela), kraljica; Ado, škof; Božična devetdnevnica 

+ Milan Vreček (obl.) 

+ Peter Kavran 

T. 17. 12. 

ob 18.00 

Viviana, opatinja,  Božična devetdnevnica 

+ Marija Sekne (obl.) 

+ Marjeta Pucelj  

S. 18. 12. 

ob 18.00 

Vunibald, opat; Gatijan, misijonar,  Božična devetdnevnica   

+ Martin Ahčin 

Č. 

 

19. 12 

ob 18.00 

Urban V., papež; Anastazij, papež;  Božična devetdnevnica 

+ Marija Šerjak 

+ Alojzija Kalan 

P. 20. 12. 

ob 18.00 

Vincencij Romano, duh.; Dominik opat; Božična devetdnevnica 

+ Silva Jenko 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 21. 12. 

ob 18.00 

Peter Kanizij, duh.; cerkveni. učitelj  Božična devetdnevnica 

+ Ana Remic 

N. 22. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. adventna nedelja – Frančiška K. Cabrini, red. ust. Bož. dev. 

+ - za žive in pokojne farane 

- Janez in Marija Zupin (obl.) 

P. 23. 12. 

ob 18.00 

Janez Kancij, duh.; Ivo, škof; Božična devetdnevnica 

+ Franc Grilc 

T. 24. 12. 

ob 8.00 

ob24.00 

Adam in Eva, prastarši; Hermina, dev.; Sveti večer 

+++ Majda Kotnik   

- POLNOČNICA – za žive in pokojne farane 

S. 25. 12. 

ob 8.00 

ob10.00 

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo; Anastazija, mučenka 

+++ Berce 

+ Bogomir Maček (obl.) 

Č. 26.  12. 

ob 18.00 

 Štefan, diakon, prvi muč.; Dan samostojnosti in enotnosti 

- za domovino Slovenijo  

P. 27. 12. 

ob 8.00 

Janez apostol, evangelist; Fabiola, spokornica 

- Rudolf Ribnikar (obl.) 

S. 28. 12. 

ob 18.00 

 Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajsi, škof 

+ Jože Kocelj (obl.) 

N. 29. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Sveta družina; Tomaž Becket, škof, muč.; David, kralj 

-  za žive in pokojne farane 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

 
 

Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni 

hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo 

skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, 

glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov 

angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj 

se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je 

spočela, je namreč od Svetega Duha. 

Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti 

on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« 
(Mt 1,19–22) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupini št. 1 iz 

Trate  za pospravljeno in 

urejeno cerkev. Za Božič, 

prosim skupino št. 2 iz Trate za 

čiščenje in krašenje cerkve, če 

je mogoče v ponedeljek, 23. 

decembra.  

Tudi izdelovalce jaslic prosim, 

da se ponovno dogovorite in 

znova pripravite starodavno 

zgodbo, katero je pričel Sv. 

Frančišek Asiški za svoje 

vernike. Hvala vam za vaš trud 

in veselo sodelovanje v župniji. 

Povabite še druge sodelavce.  

 
 

 



MARIJO NOSIJO: V mnogih župnijah in tudi pri nas imamo 

že vrsto let navado, da pri maši – devetdnevnici – zvečer 

dobimo po žrebu Marijin kip, ki ga potem odnesemo domov. 

Marija nas vabi k skupni molitvi ob adventnem pričakovanju 

na Gospodovo rojstvo. Ta večer se cela družina zbere k 

družinski molitvi ali kar k bogoslužju. Tukaj naj res 

sodelujejo, če je le mogoče, vsi člani družine. Molitev lahko 

oblikujete popolnoma po vaših željah in zamisli. Na to molitev 

lahko povabite še koga svojih bližnjih ali daljnih sorodnikov, sosedov ali 

prijateljev. Vzemite si čas za sebe in svojo krščansko kulturo. Nikdar vam 

ne bo žal tega svetega časa! 

Pri božični devetnevnici se bomo s pomočjo zgodbe z naslovom: GLEJ 

ZVEZDICE BOŽJE, ki jo je napisala Darja Ovsenik pripravljali na Sveti 

božični večer. Vabim vas dragi odrasli in otroci, da si uredite svoj čas 

tako, da boste lahko prišli, če je le mogoče večkrat kot si mislite!!!!!!!! 

OBISK TREH KRALJEV! V božičnem času pripravljamo tudi 

koledovanje. Trije kralji, Gašper, Miha, Boltežar, zvezdica in pastirci 

gredo od hiše do hiše ter voščijo blagoslova in božjega varstva v novem 

letu. Letos vas bomo obiskovali v četrtek, 26. 12. od 9h naprej ter petek,  

27. 12. po 13. uri. Darove, ki jih zbiramo so namenjeni našim 

misijonarjem. Že sedaj se vam za pomoč in vašo dobrodelnost iskreno 

zahvaljujem. Starše in otroke zlasti ministrante vabim k veselemu 

sodelovanju.  

MOLITEV OB STAREM LETU - Gospod, oziram se na pot, ki sem jo že 

prehodil. Zahvaljujem se ti zanjo. Hvala za vse: za to, da sem, za življenje, za bližnje, 

za vse, kar sem dobrega prejel od tebe ali od ljudi, pa tudi za vse preizkušnje in 

bolezni. Obenem te prosim odpuščanja za vse žalitve in za vse, kar sem dobrega 

opustil. Gospod, mislim pa tudi na pot, ki je še pred menoj. Obe sta le del poti, ki se 

je začela in se bo končala v večnosti. Kakšna bo in kod bo vodila, ne vem. To veš le 

ti, zato jo polagam tebi v roke. Tebi, Gospod, ki si pot, resnica in življenje. Amen. 

ORGELJSKI KONCERT bo tik pred novim 

letom. Obiskal nas bo organist FJODOR 

STROGANOV, iz Rusije. Orgelski koncert 

vrhunskega organista g. Stroganova bo v soboto, 28. 

12. ob 19h v župnijski cerkvi. Lepo povabljeni  na 

prazničen koncertni večer.  
 
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 

 

 

 

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 
 

In rodila je sina, prvorojenca, ga 

povila in položila v jasli, ker v 

prenočišču zanju ni bilo 

prostora. (Lk 2,7) 

Jezus, vem da je praznik 

tvojega rojstva nastal v Rimu v 

4. stoletju, da bi slavili prihod 

tebe kot  Gospodarja 

zgodovine, ne pa da bi se 

spominjali Betlehema. Vem, 

da je šele s Frančiškom Asiškim božič dobil podobo družinskega 

praznovanja ob rojstvu otroka. Vem, da tolikim ljudem pomeni božič samo 

draga darila in pretiravanje z jedjo in pijačo; otročjo versko sentimentalnost 

s sladkobnimi pesmicami, jaslicami in umetnimi božičnimi drevesci; 

svečano  razsvetljavo, ki ne vodi v tvojo votlino, ampak v trgovine.  

Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik všeč tudi takšen. Praznovanje je iz leta v leto 

večje. Zdi se, da bi se svet rad oddolžil za tisto noč, v kateri te ni znal  sprejeti 

z dolžno pozornostjo. In to je zelo lepo. Da so ljudje, ki se slepijo, da je dovolj, 

če si dober samo za božič? Zame to ni pomembno. Bolje je delati dobro enkrat 

na leto kakor nikoli. Dobro je kakor sladkor; če ga pokusiš enkrat, se ti vzbudi 

želja, da bi ga spet in spet okušal. Hvala, Jezus, za praznik tvojega rojstva! 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Grafika: Sabina Zorman 
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