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ORATORIJ 2020 – ZAUPAM, ZATO SI 

UPAM, od nedelje, 5. julija do petka, 10. julija. 

Prijavnice so na voljo v cerkvi pod korom ali na spletni 

strani naše župnije. Rok za vpis vaših otrok k letošnjemu 

oratoriju bo do 21. 6. Po tem roku več ne vpisujemo k 

oratoriju. Pri oratoriju lahko sodelujejo vsi otroci, ki so že 

dopolnili 5 let starosti. Animatorji imajo svoj pripravljalni 

vikend od 26. 6. ob 17h do nedelje, 28. 6. Starše naprošamo, 

da res otroke, čim prej vpišete na letošnji oratorij. 

 

P. 15. 6. 

ob 20.00 

Vid, mučenec 

- v čast M. B. za zdravje – Mlačevi iz Argentine 

T. 16. 6. 

ob 20.00 

Beno iz Meissna, škof; Marija Terezija, redovnica 

+ Frančiška (obl.) in Jože Maček 

+ Jože Stele 

S. 17. 6. 

ob 7.00 

Rajner, samotar; Albert, tretjerednik 

- Mariji v zahvalo »J« 

Č. 

 

18. 6. 

ob 20.00 

Gregor Janez Barbarigo, škof;  

+ Ivan in Marija Rebernik (obl.) 

+ Jože Kocelj 

P. 19. 6. 

ob 20.00 

Srce Jezusovo ; Nazarij, koprski škof; Romuald, opat 

+ Angelca Sirec (obl.) 

+ Martin Ahčin 

S. 20. 6. 

ob 12.00 

ob 14.30 

ob 20.00 

Marijino brezmadežno srce; Adalbert, škof; Florentina  

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

+ + Marija Šerjak 

N. 21. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

12. nedelja med letom; Alojz Gonzaga, redovnik; Rajko 

- za žive in pokojne farane 

+ Marta in Vinko Blaznik 

P. 22. 6. 

ob 20.00 

Janez Fisher, škof; Tomaž More, mučenca; Pavlin; Ahacij 

+ Franc Grilc 

+ Tamara Grilc 

T. 23. 6. 

ob 19.00 

 

PO MAŠI: 

Jožef Cafasso, redovnik; Agripina, mučenka  

+ Franc Rozman 

+ Pavla Puškarič 

POLETNI DAN - VEČER S TAMBURAŠKIM 

ORKESTROM  

S. 24. 6 

ob 19.00 

po maši 

Rojstvo Janeza Krstnika – kres 

- za domovino – našo Slovenijo 

- program ob dnevu državnosti 

Č. 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI; Doroteja 

- ni sv. maše 

P. 26. 6. 

ob 20.00 

Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj 

+++ starši Selan, Marija in Gabrijel 

 

NAMENI SV. MAŠ od 15. 6.  do 28. 6. 2020 
S. 27. 6. 

ob 15.00 

Ema  (Hema ) Krška, kneginja  

+ Janez Ham, duhovnik  – pogrebna sv. maša  

+ Angela Cuderman 

N. 28. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

13. nedelja med letom; Irenej (Hotimir), škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Mana in Jože in +++ Apnišarjevi 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

12. nedelja med letom 

 
Kar vam pravim v temi, povejte pri 

belem dnevu; in kar slišite na uho,  

oznanite na strehah. Vsakega torej,  

ki me bo priznal pred ljudmi, bom 

tudi jaz priznal pred svojim 

Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa 

me bo zatájil pred ljudmi, ga bom 
tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki 

je v nebesih. 

(Mt 10,27; 32–33) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem staršem 

prvoobhajancev, ko so vsi prišli in 

temeljito očistili cerkev ter jo 

pripravili za sv. mašo. Hvala ge. 

Angelci Maček, ki je lepo okrasila 

cerkev za praznik sv. obhajila. Prav 

tako hvala tudi skupini št 11 iz 

Velesovega za zadnjo nedeljo.  

- v soboto, 20. junija krasijo in 

čistijo Velesovo št. 12 

- v soboto, 27. junija sk. št. 1  iz 

Praprotne Police. 

Hvala tudi vsem, ki ste se znova 

potrudili in pripravili vse, kar je bilo 

potrebno za nedeljsko praznično 

procesijo Svetega Rešnjega Telesa. 

Bogu hvala za njegov blagoslov. 

 



OSREDNJA NOVA  OBVESTILA V ZVEZI S PANDEMIJO  se 

vsaj pri nas v Sloveniji nekoliko umirjajo številke v zvezi z obolelimi. Se pa 

ne smemo s tem tolažiti. Virus je še med nami, zato se moramo še vedno držati 

določenih navodil. Pri sveti maši v cerkvi se moramo še vedno ob vstopu 

razkužiti roke, sedimo v vsaki drugi klopi, med nami razen med sorodniki 

mora biti še vedno razdalja. K sv. obhajilu pristopamo samo na roko. Pri sv. 

spovedi imata tako duhovnik, kakor laik masko.  

PRVO SVETO OBHAJILO smo hvala Bogu zelo lepo pripravili. Dragi starši 

želim  se vam zahvaliti, za hitro akcijo. Zelo sem vesel, da se je kar nekaj fantov 

odločilo za ministranta. Po končani šoli se dobimo na sestanku, da vam vse 

lepo razložim, potem bo sprejem vsakega posebej v družino ministrantov.  

SPRIČEVALA boste prejeli danes. So napisana brez ocen. Vsak pa najbolje 

ve, koliko je naredil in koliko sam pošteno zaslužil glede na sodelovanje preko 

celega leta kljub 3. mesecem karantene.  Ko so počitnice sami veste, da je treba 

tudi takrat ostati povezan tako z Bogom, župnijo in svojo družino. Naj ne bo 

spet »konec sveta« za določen čas – Bog ne daj do jeseni!? Potrudite se 

ohranjati tisto malo ob nedeljskem župnijskem bogoslužju in osebni duhovni 

smeri po poti z Jezusom na počitnicah ali dopustu. 

POGREBNA SVETA MAŠA za g. župnika JANAZA HAMA bo 

v soboto, 27. junija ob 15. uri, ki jo bo vodil g. nadškof Stanislav Zore.             

G. Janez bi lahko v letošnjem letu med nami praznoval biserno mašo, to je 60 

let duhovništva. Gospod pa ga je 15. marca poklical k sebi. V zelo ozkem krogu  

smo ga pokopali 18. marca na njegovo željo, na naše pokopališče na Trati. 

Vabim vas k pogrebni sv. maši za našega zadnjega duhovnika iz naše župnije. 

 

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 

 

 

  
IZROČITEV DNEVA SRCU JEZUSOVEMU 
 

Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja, ki jih 

bom danes storila, v namene in v slavo 

presvetega srca Jezusovega; vsak utrip 

srca, vse misli in najpreprostejša 

opravila želim posvetiti s tem, da jih 

pridružim njegovemu neskončnemu 

zasluženju, ter zadostiti za svoje napake 

tako, da jih vržem v ognjišče njegove 

usmiljene ljubezni. 

 

O, moj Bog, zase in za vse, ki so mi dragi, te prosim milosti, 

da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo, 

da bi iz ljubezni do tebe sprejeli veselje in bolečine tega minljivega 

življenja,  

zato da bi bili nekoč za vso večnost združeni v nebesih. 

Amen.                          Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Terezija iz Lisieuxa 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI 

Na predvečer dneva državnosti 24.junija ob 20.tih bo pred našo 

cerkvijo proslava. Sodelovali bodo člani KUDa Pod Lipo, 

Godba  Cerklje, in pevci KoMPZ Davorin Jenko. 

V primeru slabega vremena bo proslava v dvorani v Cerkljah. 

Vsi prav prisrčno vabljeni na predpraznični večer dneva državnosti. 

 

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

