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ŽUPNIJSKI PIKNIK – bo V SOBOTO, 4. JULIJA OB 12.30. Na piknik 

ste povabljeni vsi župnijski sodelavci. To pomeni, da vsi, ki upravljate 

katerokoli funkcijo, da župnija živi. To so na primer: Člani ŽPS, pevci, 

organisti, pevovodje, katehistinji, izredni delivec sv. obhajila,  ministranti, 

ključarji, mežnarji, pritrkovalci, bralci beril, animatorji oratorija, vsi ki 

sodelujete v »domski kuhinji« možje in fantje ki pripravljate sekance, vsi ki 

priskočite na pomoč pri mnogih drugih praktičnih delih po hiši, cerkvi in njeni 

okolici. Povabljeni tudi možje ali žene s svojimi ženami. Kdor res ne more priti 

in je v resnici nujno zadržan, naj me zaradi organizacije pokliče. 

Hvala in res vsi sodelavci dobrodošli na župnijskem popoldnevu. Naj bo to 

skromna zahvala za vse vaše prizadevanje, da nam je skupaj lepo. 

P. 29. 6. 

ob 8.00 

ob 20.00 

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica 

za zdravje MVR 

+++ Franc Grilc 

-  zahvalo »M« 

T. 30. 6. 

ob 20.00 

Prvi mučenci rimske Cerkve; Oton Bamberški škof 

+++ Pekovi – Velesovo 

+ Marija Šerjak 

S. 1. 7. 

ob 7.00 

Estera svetopisemska žena; Oliver škof  

+++ starši Sitar in teta Sekne 

Č. 

 

2. 7. 

ob 20.00 

Ptujska Mati Božja; Janez Frančišek Regis, duhovnik  

- po namenu romarjev – VISOKO + MILJE 

P. 3. 7. 

ob 19.00 

Tomaž apostol; Heliodor, menih, škof – prvi petek 

+ Vilma Grilc (obl.) 

S. 4. 7. 

ob 12.30 

ob 16.00 

ob 20.00 

Urh, (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska kraljica 

- župnijski piknik ob 12.30 

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

- po namenu romarjev - LUŽE 

N. 5. 7. 

ob 8.00 

Ciril in Metod slovanska ap.; sozavetnika Evrope 

+ Silva Jenko (obl.) 

P. 6. 7. 

ob 20.00 

Marija Goretti, devica, mučenka; Artezij, škof, mučenec 

+ Martin Ahčin 

+ Vid Maček 

T. 7. 7. 

ob 20.00 

Anton Zaccaria, duhonik, red. ust.; Vilibald, škof 

TRATA + Marija in Gabrijel Selan (obl.) 

S. 8. 7 

ob 7.00 

Kilijan, škof, mučenec; Prokopij Palestinski, škof, muč. 

- za zdravje L. J. 

Č. 9. 7. 

20.00 

Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci  

+ Frančiška Zmrzlikar (obl.) 

+ Jakob Burgar 

P. 10. 7. 

ob 16.00 

Amalija (Alma), red.;Antonij Pečerski menih, zač. rus. meništva 

+Andrej Kern (obl.) – Boštarjev ata 

+ Alojzija Kalan 

 

NAMENI SV. MAŠ od 29. 6.  do 12. 6. 2020 
S. 11. 7. 

ob 20.00 

Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska , kneginja 

+++ Nabernik 

N. 12. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

15. nedelja med letom; Mohor, škof in Fortunat, diakon muč. 

- za žive in pokojne farane 

+ Jaka Burgar 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Ciril in Metod.  

 
Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem 

dobri pastir. Dobri pastir da svoje 

življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki 

ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, 

da prihaja volk, ovce pusti in zbeži –  

in volk jih pograbi in razkropi –, ker je 

najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz 

sem dobri pastir in poznam svoje in 

moje poznajo mene, kakor mene 

pozna Oče in jaz poznam Očeta;  

in svoje življenje dam za ovce. 
(Jn 10,1–15) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinama št 12 

iz Velesovega in št. 1 iz Praprotne 

Police, ki so se res lepo potrudili še 

posebej ker smo imeli sv. mašo 

zadušnico za pokojnega duhovnika  

Janeza Hama.  

- v soboto, 4. julija krasijo in 

čistijo sk. št. 2 iz Praprotne 

Police. 

- v soboto, 11. julija sk. št. 3  iz 

Praprotne Police. 

ZADNJI – »Kako je zdaj 

Francelj; daj mi povej, ali se boš 

poročil s Pepco?« – »Ja, seveda se 

bom, samo malo še moram 

počakati. Rekla je, da sem jaz 

zadnji, s katerim bi se poročila.« 



V nedeljo bo na Kokrici nova maša, zato bo 5. julija doma samo ena sv. 

maša in to ob 8h. Ob 10h bo nova maša na Kokrici. Kokrica je bila nekoč tudi 

del moje rojstne župnije Predoslje. 

ORATORIJ 2020 – ZAUPAM, ZATO SI UPAM, od nedelje, 5. 

julija do petka, 10. julija. Vse ljubitelje dobrega peciva vabim k sodelovanju. 

Na oratoriju bo veliko otrok in mladih. Hvala vam za vašo podporo, 

sponzorjem za sodelovanje vsem pa za pomoč. Še najlepša hvala pa 

animatorjem, ki bodo zagotovo tudi letošnji oratorij naredili tako lep in 

prisrčen, koristen in poučen, kakor vedno. Vsi, ki z veseljem, kaj dobrega 

pečete, prinesite k nam naslednji teden in vsega bomo zelo veseli. Hvala vam. 

OSREDNJA NOVA  OBVESTILA V ZVEZI S PANDEMIJO  kakor 

slišimo se problemi z pandemijo znova stopnjujejo. V cerkvah in ostalih 

zaprtih prostorih je potrebno spet vzdrževati razdaljo, nositi maske razkuževati 

roke. Torej virusa še ni konec. Držimo se pravil, ki nam ga nalaga zavod za 

javno zdravstvo in slovenski škofje. 

ZAHVALA ob sv. maši zadušnici za g. Janeza Hama. Hvala vsem, ki ste se 

udeležili sv. maše, pevcem in ministrantom in vsem iskren boglonaj, da smo 

lahko skupaj z nadškofom molili za pokojnega duhovnika iz naše župnije. 

Vrnil se je nazaj »domov«. Naj ostane z nami ter čaka dneva vstajenja. 

Obiščimo njegov grob in molimo za pokoj njegove duše. Naj počiva v miru. 

PREDSTAVITEV KNJIGE - V petek, 3. 7. 2020, vas ob 19.30. uri vljudno 

vabimo v Adergas, na predstavitev knjige Silva Sirca z naslovom 

Srečanja pod lipo. Prireditev bo potekala na prostem, pred cerkvijo v 

Adergasu. V primeru dežja bo prestavitev v dvorani. 

 

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 

 

  

POSTANI SVOBODEN 
 

Vse jasno za počitnice? Imaš vse za resnično 

lep dopust? Ne? Misliš, da nimaš avta, 

kamere, vikenda, denarja za potovanje? Ne 

delaj si skrbi zaradi tega! Tovorjenje imetja še 

ne pomeni, da boš imel tudi čudovit dopust. 

Naj te ne zasvoji turistična industrija. Pri njej 

je vse natančno programirano, predpisano vse, 

kaj naj počnemo. Ne pusti se ujeti v novo 

suženjstvo, ki bo nažiralo tvoje živce od jutra 

do večera. 

 

Kdo je najsrečnejši dopustnik? Človek, ki je osvobodil duha in srce; ki ne gleda 

z zavistjo na druge in se ne sramuje uživati čudežev, ki ga obdajajo v vsej 

bližini, tako da jih večina sploh ne opazi več. Z nekaj domišljije so lahko tvoji 

vsi grmiči. Vse sonce sije zate, krona stvarstva, in vse drevje ti podarja senco. 

Vse rože bodo zacvetele zate … 

 

Koliko čudežev, kolikšna sreča za človeka, ki še ni postal standardni množični 

produkt visoko tehnizirane potrošniške družbe! Zato kličejo počitnice: postani 

svoboden človek v iskanju tisočih izgubljenih radosti.        Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI iz Ljubljanske nadškofije 
- ANŽE CUNK, 31 let, župnija Kokrica 

- MARTIN LEBAN, 25 let, župnija Jesenice 

- TILEN OBERWALDER ZUPANC, 25 let, župnija Ljubljana 

Jarše 

- JANEZ POTISEK, 25 let, župnija Dol pri Ljubljani 

- MATEJ RUS, 25 let, župnija Šentvid pri Stični 

gospod podari jim svoj blagoslov na njihovi poti v tvojem vinogradu. Naj 

bodo dobri in modri pastirji svojemu zaupanemu jim ljudstvu. 

 

 

https://www.kudpodlipo.si/index.php/novice/296-predstavitev-knjige
http://www.zupnija-velesovo.si/

