
ŠMARNICE SPREMLJAJTE NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI, KJER 

VAM JIH PREBIRAJO NAŠI MLADI ANIMATORJI z Nejcem in Anjo. 
 

OZNANILA in obvestila do 17 . maja 2020 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBN NAVODILA BOGOSLUŽNA NAVODILA: 

Kakor smo izvedeli iz državnih sporočil, se po 2 mesecih karantene in 

popolne prepovedi dogajanj v javnosti, se sedaj nekaj omejitev rahlja 

oziroma opušča. 

Tako nam je Slovenska škofovska konferenca poslala z našim življenjem v 

župniji naslednja navodila:  

- udeležba pri sv. maši je dovoljena samo zdravim osebam, 

- v cerkvi mora vsak vernik nositi zaščitno masko, 

- pri vhodu si mora vsak vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilom, 

- verniki v cerkvi je varnostna razdalja med ljudmi 1,5 m. razen za ljudi 

iz iste družine, 

- maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju razen duhovnika, 

- dovoljeno je ljudsko petje; na koru je lahko samo organist in solist ali 

družina, ki živi v istem gospodinjstvu, 

- pozdrav miru oz. rokovanje se opusti, 

- vernikom je dovoljeno deliti sv. obhajilo samo na roko brez izjeme, 

- med verniki v vrsti pri obhajilu mora biti vsaj 1.5 m. razdalje, 

- ko verniki prihajajo ali odhajajo od maše naj upoštevajo 1.5m razdalje, 

- pobiranje darov je med darovanjem, 

- po vsaki maši je cerkev treba temeljito prezračiti. 

- Če je cerkev premajhna (pri nas ni) lahko vpeljemo dodatne nedeljske 

svete maše, npr. sobotne maše. 

P. 4. 5. 

ob 19.00 

Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, redovnik-  

- za  žive in pokojne gasilce – v čast sv. Florjanu 

T. 5. 5. 

ob 19.00 

Gotart, menih, škof; Angel, redovnik, mučenec 

+ Janez Zupin 

S. 6. 5. 

ob 19.00 

Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov 

-  za dušno in telesno zdravje 

Č. 

 

7. 5. 

ob 19.00 

Gizela, opatinja; Flavija Domitila, mučenka 

+ Franc Gašperlin - Bašelj 

P. 8. 5. 

ob 19.00 

Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice; Viktor Milanski, muč. 

+ Marija in Franc Ahačič 

S. 9. 5. 

ob 19.00 

Izaija, prerok: Marija Terezija Jezusova, red. ust. 

- za zdravje (MVR) 

N. 10. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

5. velikonočna nedelja; Job, svetopisemski mož 

- za žive in pokojne farane 

- Mariji v zahvalo in priprošnjo za 80 let (Nastran) 

Šmarnice pri kapelici na poti na Štefanjo Goro 

P. 11. 5. 

ob 19.00 

Nerej in Ahilej, mučenca; Pankracij; mučenec 

+ Tamara Grilc – pogrebna sv. maša 

T. 12. 5. 

ob 19.00 

Leopold Mandić; redovnik; Epifanij, škof;  

+ Franc Bašelj (obl.) 

S. 13. 5. 

ob 19.00 

Fatimska Mati božja; Servacij, muč., Marija Dominika , red. 

- v zahvalo za 25 let skupnega življenja (T. in A.) 

Č. 14. 5. 

ob 19.00 

Bonifacij, mučenec; Justina mučenka, Halvard, mučenec 

+ Jože Zavrl (obl.) 

P. 15. 5. 

ob 19.00 

Izidor, kmet; Pahomij, opat; Zofija (Sonja), mučenka 

+ Ana Petrič 

S. 16. 5 

ob 19.00 

Janez Nepomuk, duh., muč.;Andrej Bobola, jezuit, muč. 

+ Jakob Burgar – pogrebna sv. maša 

N. 17. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

6. velikonočna nedelja – nedelja turizma; Jošt, puščavnik 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojzija Kalan 

Šmarnice pri kapelici na poti na Štefanjo Goro 

 

NAMENI SV. MAŠ od 4. 5.  do 17. 5. 2020 BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 

5. velikonočna nedelja 

 
Jezus mu je dejal: »Jaz sem 

pot, resnica in življenje. 

Nihče ne pride k Očetu 

drugače kot po meni. Če ste 

spoznali mene, boste spoznali 

tudi mojega Očeta. Od zdaj ga 

poznate in videli ste ga.« (Jn 

14,6–7) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Kot vam je znano, imamo sedaj lahko že 

svete maše v župnijskih in drugih 

cerkvah, seveda pod za to določenimi 

pogoji. Zato sedaj vabim v soboto, 16. 

maja skupino št. 6 iz Velesovega, da 

pripravi cerkev za svete maše. 

In potem se bomo znova vključili za 

čiščenje tako, kakor je bilo do sedaj.  
          

PRIHRANEK –  »Prihranila sem nekaj 

denarja,« ponosno poroča Nika svoji 

mami. –  »Kako ti je to uspelo?« – »Tvoje 

anonimno pismo sosedi sem ji izročila kar 

v roke.« 



- Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in 

občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni 

predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. 

Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko 

duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve 

števila navzočih vernikov. 

- Spovedovanje v spovednicah ni dovoljeno, dovoljeno je na prostem. 

Oba pa nosita zaščitno masko! 

- Podeljevanje zakramentov krsta je dovoljeno ob navzočnosti največ 15 

oseb najožjih sorodnikov, ki nosijo zaščitne maske. 

- Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob  navzočnosti 

najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb z zaščitnimi maskami.  

- Cerkveni pogrebi so dovoljeni in tudi pogrebne svete maše ob 

upoštevanju navodil glede obiska svete maše. 

- Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik srečanj. 

- Poletni oratoriji in počitniško druženje lahko potekajo ob upoštevanju 

navodil in predpisov državnih ustanov. 

- Pri vhodu v cerkev v kropilniku ne sme biti blagoslovljene vode. 

Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. 

- Vstop v župnijsko pisarno naj bo v naprej najavljen (z zaščitno masko). 

- Vsa dodatna pojasnila preberite na :  

- https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk  
 
Ob smrti +Tamare Grilc so darovali namesto cvetja za sv. maše: podjetje ROOF za 

1 mašo, Ani in Andrej Vreček za 1, Janez in Marija Grilc za 1, sosedje za 1, Jože, 

Luba, Ana Šerjak za 1, Nataša in Tomaž Selan za 1, Za + Jakoba Burgar so darovali: 

žena Marta s sinovoma za 3, bratranci in sestrične Burgar za 1, Zevnik Helena in 

Tomaž z družino za 1, Franc in Francka Ahačič za 1, Skutnikovi za 1, Hribarjevi za 

1, Jože in Dragica Škofic za 1, Zevnikovi iz Dvorij za 2, tast in tašča Zakrajšek za 3, 

svakinja Marija Zakrajšek Martinjak za 2, Mlačevi- Velesovo za 1, Martinjakovi – 

Predoslje za 1. Gospod daj našim rajnim večni pokoj, vsem darovalcem pa se iskreno 

zahvaljujem za darovane darove za svete maše. 

ŽUPNJSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI 56 0433 1000 3327 797    

Hvala vam za vse vaše darove. 
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem    
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 

 

                  

MARIJA, NAŠA MATI 
 

Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častilci! Z Marijo bomo 

hodili skozi ves mesec maj. Otroci, mladi, starši, starejši, bolni 

… vsi. Ob njej se bomo vedno znova učili živeti po Božji volji. 

K njej se bomo zatekali s svojimi življenjskimi preizkušnjami. 

Njo si bomo vzeli za učiteljico življenja v naših družinah. Ona 

je res Kraljica družine: kraljica naših krščanskih družin in 

Kraljica družine vseh Božjih otrok – Cerkve. Ker je Marija 

mati Jezusa Kristusa, ki je moj brat, ker je mati Cerkve, katere 

ud sem tudi jaz, je Marija tudi moja mati, naša Mati. Tako jo 

imenujejo verniki od najstarejših časov vse do danes, in ta 

častni naziv bo za stalno ostal na ustih vseh kristjanov, njenih 

otrok. To dejstvo, da je Marija naša mati, pa nas tudi obvezuje. Pripadamo namreč 

Cerkvi, njeni udje smo, in tudi od nas je odvisno, kako bo to Kristusovo telo v današnjem 

času lahko učinkovito delovalo. Marija, ki je Kristusu ponudila svoje telo za učlovečenje, 

je tudi najpopolnejše uresničevanje Cerkve. Zato je tudi nam najpopolnejši vzor 

uresničevanja našega poslanstva, življenja nas, kot udov Cerkve. V Mariji gleda Cerkev 

uresničevanje svojega upanja in vanjo vsak vernik postavlja svoje upanje. Marija je moja 

Mati, je naša Mati! Njeno srce je srce najboljše matere, ki uslišuje prošnje svojih otrok, 

ki še hodimo po tej solzni dolini. Nismo nemočni reveži, temveč Božji in Marijini otroci. 

Če hočemo torej biti kristjani in živeti kakor Kristus, glejmo na Marijo, ki je pot h 

Kristusu. Maj nas vabi, da se ob šmarnicah družimo ob Mariji. Ponesimo njen zgled 

preko našega življenja med ljudi. Naj ne pričamo le v mesecu maju, temveč vselej, da je 

ona naša mati, naša priprošnjica, zgled in vzor. Naj nam izprosi milosti, da bomo kot 

dejavni udje Cerkve uresničevali svoje poslanstvo v svetu. 
Povzeto po: J. Kužnik, Kraljica družine  
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