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ORGELSKA IMPROVIZACIJA V  

 

 
 

 

2. FEBRUAR – SVEČNICA. S tem praznikom, ki je ob enem še nedelja se 

popolnoma zaključuje »božični čas«. Sedaj lahko v miru pospravimo jaslice 

in božična drevesa ter se začnemo pripravljati na naslednji sveti čas, ki bo 

postni čas. Začel se bo s pepelnico, 26. februarja. Velika noč bo 12. aprila. 

Vendar do takrat bomo lahko doživeli še veliko lepih stvari. 

NA SVEČNICO, JEZUSOVO DAROVANJE je pri nas znan dan darovanja 

ali »ofer« za »svečavo« Ker sedaj sveče v glavnem gorijo od tekočega voska, 

prav samih sveč ne potrebujemo veliko. Darove na to nedelje porabimo 

posebej za  tekoči vosek, elektriko in ogrevanje. Hvala vam za vse vaše 

darove. 

 

S. 8. 2. 

ob 18.00 

Hieronim Emiliani, red. ust.;Prešernov dan – prva sobota 

- za dušno in telesno zdravje 

N. 9. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. nedelja med letom – Apolonija, Polona, mučenka 

-  za žive in pokojne farane 

+ Marija in Jakob Sajevic 

 

NAMENI SV. MAŠ od 27. 1.  do 9. 2. 2020 

P. 27. 1. 

ob 18.00 

Angela Merici, devica, ust. Uršulink; Teodorik, škof  

+ Janez Ribnikar 

T. 28. 1. 

ob 18.00 

Tomaž Akvinski, duhonik, cerk. uč.; Julijan Kastijski, škof 

+ Pavla Kern – Boštarjeva mama (obl.) 

+ Franc Grilc 

S. 29. 1. 

ob 7.00 

Konstancij, škof; Valerij, škof; Boleslava Lament, red. ust. 

+ Ana in Marjeta Kne 

Č. 

 

30. 1. 

ob 18.00 

Hijacinta Mariscotti, tretjerednica; Martina, mučenka 

+++ Martenčetovi   

+ Alojzija Kalan   

P. 31. 1. 

ob 18.00 

Janez Bosko, duhonik, ustanovitelj, selezijancev 

+ Jože Stele 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

S. 1. 2. 

ob 18.00 

Brigita Irska, opatinja; Viridijana, puščavnica; Sever, škof 

+ Miha in Marija Brce 

+ Franc Rozman 

N. 2. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Jezusovo darovanje – svečnica; Simeon in Ana, preroka 

- za žive in pokojne farane 

+ Miranda Mertelj (obl.) 

+ Pavla Puškarič, 30. dan   

P. 3. 2. 

ob 18.00 

Blaž, škof, mučenec; b., sl. Janez Gnidovec, škof 

+ Jože Selan - Argentina  

+  Boštjan Novak 

T. 4. 2. 

ob 18.00 

Ansgar (Oskar), škof; Jožef Leoniški, kapucin,, misijonar  

+ Jože Špenko (obl.)  

S. 5. 2. 

ob 7.00 

Agata, devica, muč.;Ingenuin (Geno), škof; Albuin, škof 

- Mariji v zahvalo za zdravje J. 

Č. 6.  2. 

ob 18.00 

Pavel Miki, duh. in drugi japonski mučenci; Doroteja, muč. 

+++ Škofic 

+ Marija Šerjak 

P. 7. 2. 

ob 18.00 

Nivard, redovnik; Rihard, kralj;Rozalija, red.- prvi petek 

 - za duhovne poklice - ŽPS 

+ Majda Kotnik  

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

 
 

In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu 

je bilo ime Simeon; bil je pravičen in 

bogaboječ in je pričakoval Izraelovo 

tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. 

Razodeto mu je bilo od Svetega 

Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne 

bo videl Gospodovega Maziljenca. 

Prišel je po navdihnjenju v tempelj. 

Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi 

zanj storili po predpisu postave, ga je 

tudi on vzel v naročje, in slavil Boga. 
(Lk 2,25–28) 

 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE: Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 1 iz Velesovega za 

pospravljeno, očiščeno in okrašeno   

cerkev. Za soboto, 1. 2. prosim za, 

čiščenje in krašenje cerkve skupino 

št. 2 iz Velesovega.  
  
            

SMEH PRIPOROČAMO 

TEMPERATURA – Učitelj razlaga: 

''Na vročini se stvari širijo, na hladnem 

pa krčijo. Lahko kdo pove kakšen 

primer?'' – Janezek: ''Poleti so počitnice 

dva meseca, pozimi pa le en teden.'' 

SVEČA – ''V kakih okoliščinah mož 

pomisli na večerjo ob sveči?'' – ''Ko 

zmanjka elektrike.'' 
 

 

 



3 februar – SVETI BLAŽ.  Že več stoletij ljudje z veseljem pristopijo na 

njegov god k blagoslovu svetega Blaža. Tudi pri nas se radi tega blagoslova 

udeležite. Sveti Blaž je priprošnjik zoper bolezni v grlu in tudi drugega zla. 

Blagoslov s prekrižanimi svečami kot običajno takoj po božji besedi. Lepo 

povabljeni.  

FEBRUARSKA SEJA ŽPS – 3. 2. ob 20h. Zadnji izbor ŽPS se po 5 letih 

izteka in tako imamo predzadnjo sejo v tem mandatu. Zadnja bo prvi 

ponedeljek v marcu. Nove volitve v ŽPS bodo zopet 22. marca 2020. Vsi člani 

lepo povabljeni!  

DUHOVNA PRIPRAVA NA PRVO SVETO OBHAJILO za naše 

prvoobhajance (je 10 fantov) ne bo kot smo ugotavljali na zadnjem sestanku, 

ampak bo v petek in soboto 6. in 7. marca. Za to bomo imeli še sestanek v 

torek, 3. marca ob 19h. Praznik prvega svetega obhajila pa bo, kakor smo se 

dogovorili na zadnjem sestanku v nedeljo, 17. maja 2020. V tem času pa 

vabim starše in otroke, da pridno obiskujejo verouk, svete maše in molijo za 

svoj praznik prvega svetega obhajila. 

SPET JE ENO LETO ZA NAMI  in oči otrok in staršev 

bodo prav kmalu uprte v poletne počitnice. 

Letošnji oratorij bomo imeli od nedelje, 5. julija do 

petka 10. julija. ZATO VABIM VSE MLADE, KI 

ŽELITE SODELOVATI PRI LETOŠNJEM 

ORATORIJU  NA UVODNO SREČANJE, KI BO V 

NEDELJO, 9. FEBRIUARJA OB 18. URI V 

ŽUPNIJSKIH PROSTORIH. Povabljeni tudi mladi, ki redno obiskujete 9. 

razred verouka.   

- V Marijinem vrtcu V Cerkljah v 

sredo, 5. februarja, med 9.30 in 11.00  odpiramo vrata in vas vabimo, da se nam 

pridružite in si ga ogledate. Ob 9.30 vabljeni v dvorano Jožefa Kvasa, kjer 

vam bodo vzgojiteljice in otroci pripravili predstavo Grad Gradiček, potem pa 

si bomo ogledali vrtec in se skupaj poigrali. 

Vpis predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2020/21 bo potekal od 10. 

februarja. Vlogo za sprejem otroka v Marijin vrtec dobite v vrtcu ali na spletni 

strani Marijinega vrtca. Izpolnjeno vlogo oddajte v vrtcu ali pošljite po pošti 

do 29. 2. 2020. 
 

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 

 

Nedeljo Svetega pisma oz. Nedeljo Božje besede, 

kakor jo je poimenoval papež Frančišek v svojem 

pismu Aperuit illis (AI), bom tudi letos obhajali na 

zadnjo nedeljo v januarju (26. 01. 2020). A prvič 

tokrat bo praznovanje potekalo na ravni vesoljne 

Cerkve. Slovenski škofje so na svoji seji oktobra 

letos sprejeli predlog Bibličnega gibanja o 

praznovanju letošnje nedelje Božje besede. 

Geslo nedelje POGOVARJALA STA SE (Lk 

24,14a), je vzeto iz odlomka o emavških učencih, ki ga je papež Frančišek 

predstavil vsej Cerkvi ob sklepu sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko 

podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve. S tem geslom želimo postaviti v 

središče našega razmišljanja o Božji besedi pogovor. Luka poroča o 

zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu 

(24,14). Kljub razočaranju in negotovosti, sta se o tem pogovarjala – ne samo 

med seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla 

tudi v pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s 

človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo 

predsodki. Pogovor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in graditev 

življenjskih odnosov z Bogom. 

Papež Frančišek v svojem pismu spodbuja, da bi to nedeljo res živeli kot 

slovesen dan. Papež ob tem predlaga, da bi se med evharističnim slavjem 

ustoliči sveto pismo in bi se tako poudarilo ključno mesto Božje besede v 

liturgiji. Predlaga tudi, naj bi se na to nedeljo podeljevale službe bralcem Božje 

besede – lektorat, ki so se na to poslanstvo primerno pripravljali.  
 

Grafika: Sabina Zorman 
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