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KRISTJANI PO SVETU IN PRI NAS praznujemo tudi še drugi in tretji 

sveti dan. Drugi dan je novo leto, tretji  so Sveti trije kralji ali praznik 

Gospodovega razglašenja. Tudi na ta dva večera (31. 12 in 5. 1.) 

pripravimo kadilo, blagoslovljeno vodo, kredo ter blagoslovimo svoj 

dom, štalo in vse ostale prostore, kjer prebivajo ljudje, živali ali imamo 

shranjeno orodje živila in podobno. Praznik sv. treh kraljev je v 

ponedeljek, 6. 1. Čeprav je žal v Sloveniji že delovni dan, verouka ne bo. 

VEROUČENCI: namesto k verouki pridite vsi k sveti maši. Naši 

koledniki nas bodo obiskali ter predstavili  vsem skupaj svojo  zgodbo.  

VEROUK SE BO PONOVNO PRIČEL 13. januarja. 

 

 

NAMENI SV. MAŠ od 30. 12.  do 12. 1. 2020 

P. 30. 12. 

ob 8.00 

Šesti dan božične osmine; Feliks I. papež 

- za spravo v kolektivu 

T. 31. 12. 

ob 18.00 

Sedmi dan božične osmine :Silvester (Silvo); papež 

+ Vid Maček, 30. dan 

S. 1. 1. 

ob 10.00 

Marija Sveta Božja Mati; novo leto – dan miru   

+ Franc Turk in starši Turk 

Č. 

 

2. 1 

ob 8.00 

Bazilij Veliki, škof, cerk. uč.; Gregor Nacianški, škof 

+ Pavla Puškarič, 7. dan 

P. 3. 1. 

ob 18.00 

Presveto Jezusovo ime: Genovefa Pariška – prvi petek 

+ starši in bratje Stare  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 4. 1. 

ob 18.00 

Elizabeta Seton, red.; Angela Folinjska red.- prva sobota 

+ Jože Stele 

+ Marija Šerjak 

N. 5. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. nedelja po božiču – Janez Nepomuk,škof; Emilija,devica 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Grilc 

+ Feliks Pestar 

P. 6. 1. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Gospodovo razglašenje, sv. trije kralji: Gašper, Miha Boltežar 

+ Franc Rozman 

+ Angela Sirc (obl.) 

+ Majda Kotnik 

T. 7. 1. 

ob 18.00 

Rajmund Penjafortski, duh.; Valentin (Zdravko), škof 

+ Marta Klampfer (obl.) 

S. 8. 1. 

ob 7.00 

Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih 

+ Peter Kavran 

Č. 9.  1. 

ob 18.00 

 Hadrijan, opat; Pij IX., papež; Andrej Corsini, škof 

+ Lojze Podlogar 

+ Marjeta Pucelj 

P. 10. 1. 

ob 18.00 

Gregor Niški, škof, cerk. uč.; Viljem, škof 

+ Franc Jagodic 

+ Jože Kocelj 

S. 11. 1. 

ob 18.00 

Pavlin Oglejski II., škof; Teodizij Koinobit, menih 

+ Martin Ahčin 

N. 12. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Jezusov krst; Tatjana (Tanja) mučenka; Benedikt, škof 

-  za žive in pokojne farane 

+ Ana Petrič, Mrkčovi, Knapčevi in za zdravje 

+ Francka Zmrzlikar 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 

 

Po králjevih besedah so se modri 

odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo 

videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni 

obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko 

so zagledali zvezdo, so se silno 

razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali 

dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so 

predenj in ga počastíli. Odprli so svoje 

zaklade in mu darovali zlata, kadila in 

mire. (Mt 2,9–11) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se 

zahvaljujem skupini št. 2 iz 

Trate ter Angelci Maček za 

pospravljeno in lepo božično 

okrašeno cerkev. Za soboto, 4. 

1. prosim za pospravljanje, 

čiščenje in krašenje cerkve 

skupino št. 3 iz Trate.  Hvala 

tudi Hribarjevim za nabiranje 

mahu, Petru in Toniju za 

pripravo smrek ter fantom in 

možem, ki so vse skupaj 

postavili. Hvala tudi fantom in 

možem ter Silvotu Sircu za 

postavitev in ureditev jaslic v 

cerkvi. Zahvala velja tudi 

fantom, ki so krasili božično 

drevo pred cerkvijo.  

 
 

 



 

OBISKAL NAS BO MISIJONAR 

TONE KERIN. Misijonar in sošolec 

Tone Kerin že 34 let deluje na 

Madagaskarju. Pred kakšnimi petimi leti 

nas je obiskal tudi na Oratoriju. Trenutno 

je doma v Sloveniji in če bo le mogoče, 

nas bo obiskal v nedeljo, 5. januarja 2020 

pri obeh svetih mašah. Spregovoril nam bo o svojem misijonskem 

poslanstvu med Malgaši. Tudi darove, ki jih bomo zbrali na to nedeljo 

bomo darovali za njegov misijon na Madagaskarju. Bog naj vam povrne 

za vse vaše darove.  

ZAHAVLJUJEM SE vsem, ki ste sodelovali pri 

»TRIKRALJEVSKI AKCIJI« najprej velja zahvala vsem 

ministrantom in ostalim sodelavcem, še posebej gospe 

Mojci in Tomažu Vreček ter Vesni Sirc za pomoč pri 

vodenju skupin. Hvala vam za vašo velikodušnost in veselo razpoloženje 

naših kolednikov. Lepo je bilo, ker ste nas vsi prisrčno sprejeli in povabili 

do svojih družinskih jaslic.  

Vsi koledniki in spremljevalci ste povabljeni na zaključno srečanje 

kolednikov Ljubljanske škofije v soboto, 11. 1. 2020 v Škofijsko 

gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Odhod izpred župnišča je v soboto, 

11. 1. ob 8.30. Vrnemo se do 15. ure. Na srečanju bo sodelovala 

misijonarka s. Barbara Čuk in Stična bend. 

 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ STE DAROVALI ob smrti VIDA 

MAČKA iz Velesovega št. 30 za svete maše: bratranci in sestrične 

Tratarjevi za 1 sv. mašo, družina Hočevarjeva za 1; sosed Tramučni za 1, 

Bištovi za 1, sestrična Mihaela Kosem za 1. Hvala za vaše darove, 

pokojnemu pa podari 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 

 

NOVO LETO TRKA NA VRATA 
 

Novo leto trka na vrata in k »staremu« 

bo nepreklicno treba postaviti piko. 

Upam, da si preživel »decembrske 

praznike«, kot se po novem reče 

adventu, in da, četudi si zapravil 

zadnji drobiž, nisi zapravil zadnje 

trohice pameti in ti je vsaj za trenutek 

uspelo ujeti Jezusov pričakujoči 

pogled iz jaslic.  

In ko sem že pri jaslicah, te prosim, oziroma rotim, ne pospravi jih še takoj. 

Pusti jih, po stari krščanski navadi, stati do svečnice, saj boš šel tedaj, ko bodo 

trgovci in župani pogasili svoje luči, lahko v miru zrl tiho Luč, ki je (ponovno) 

prišla na svet! Pridruži se trem kraljem (oziroma Modrim, kot jih modro 

imenuje Matej) in ob zlato, miro in kadilo položi tudi svoj dar: žalost ali radost, 

bedo ali bogastvo, bolečino ali veselje … Kar pač premoreš. In ne odlašaj z 

obiskom, ker bodo trgovci rdeče debeluharje v izložbah kaj hitro zamenjali z 

drugimi maškarami. Res je, da smo kristjani v začetku svoje zgodovine 

poganom prevzeli praznike in običaje, jim dali novo vsebino in jim vdihnil 

dušo, a hudo res je tudi, da si sedaj novodobni in sodobni pogani krščanske 

praznike jemljejo nazaj. Predvsem pa jim kradejo dušo! Predragi brat, sestra, 

bova to mirno gledala?!? Če kaj, potem ti v prihajajočem letu želim blagoslova 

in zdrave pameti!                                                       Po: G. Čušin, Na tretji strani 
 

Grafika: Sabina Zorman 

 

30. 12. 2019                leto XXXI                  št.  25                   

leto XXXI                                      št. 25 

 

Ob novem letu 2020 vsej župniji, posameznikom in župnijskim 

sodelavcem iskreno voščim zdravja, blagoslova in Marijinega 

varstva.  Naj vas ob vaših odločitvah vodi moč Svetega Duha. To  

vam iskreno vošči župnik Slavko. 

 

http://www.zupnija-velesovo.si/

