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OBNOVA STRANSKEGA OLTARJA SVETEGA ŠTEFANA JE 

KONČANA 

Znova je zablestel v prvotnih barvah. Finančno je to zelo, zelo velik zalogaj. 

Za obnovo oltarja se moramo predvsem zahvaliti g. županu Francu Čebulju 

in Občini Cerklje na Gorenjskem ter Ministrstvu za kulturo republike 

Slovenije, ki je izpeljal celoten projekt obnovitvenih del v višini 75.000 EUR. 

Na tem oltarju sta tudi dva velika kipa. Eden je Sv. Sebastijan, drugi je sveti 

Rok h kateremu se sedaj v času Korona virusa lahko še posebej priporočamo. 

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 

P. 13. 7. 

ob 20.00 

Henrik(Hinko) II., cesar; Klelija Barbieri, red. ust.  

+ Janez Ham – župnik 

+ Jože Stele   

T. 14. 7. 

ob 20.00 

Kamil de Lellis, duhonik red. ust. ;Frančišek Solan, red. 

TRATA + Albinaf Snedec in vsi +++ Snedec 

+ Martin Ahčin 

S. 15. 7. 

ob 7.00 

Bonaventura, škof, cerkveni uč.; Vladimir Kijevski, knez 

+ Marija Šerjak 

Č. 

 

16. 7. 

ob 7.00 

- Karmelska Mati Božja (Karmen); Elvira, opatinja 

+ Jože Kocelj 

P. 17. 7. 

ob 20.00 

Aleš, spokornik; Leon IV.,papež; Hedvika Poljska, kraljica 

+ Jože Pucelj (obl.) 

+ Janez in Frančiška Rebernik 

S. 18. 7. 

ob 18.00 

ob 20.00 

- Elij iz Koštabone, diakon, muč.; Simon iz Lipnice, duh. 

- za blagoslovljen zakon – poročna maša 

+ Marjan in Jana Jenko (obl.) 

N. 19. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

16. nedelja med letom; Arsenij Veliki, puščavnik 

 - TRATA -  za žive in pokojne farane 

+ starši Žagar in Ana Jerič 

P. 20. 7. 

drugje 

Apolinarij, škof, mučenec; Marjeta Antiohijka, mučenka 

+ Alojzija Kalan   

T. 21. 7. 

ob 20.00 

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerk. uč.; Danijel, prerok 

TRATA +++ Navžarjevi  

S. 22. 7 

drugje 

Marija Magdalena, spokornica, sv. žena; Platon mučenec. 

+ Franc Grilc 

Č. 23. 7. 

20.00 

Brigita Švedska, red., sozavetnica. Evrope; Valerijan, škof 

+ Marjeta Rozman (obl.) 

P. 24. 7. 

ob 20.00 

Krištof, mučenec Evtanazija, redovnica; Evfrazija redovnica 

+ Drago Kern 

+ Angela Cuderman 

S. 25. 7. 

ob 20.00 

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka 

+Angela in Jože Grilc (obl.) 

+ Pavla Puškarič  

 

NAMENI SV. MAŠ od 13. 7.  do 26. 7. 2020 
N. 26. 7. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

17. nedelja med letom; Krištofova nedelja; Joahim in Ana 

starša device Marije 

- TRATA : za žive in pokojne farane 

+ Mirko Lipar (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Krištofova nedelja 

 
Tisti čas je rekel Jezus množicam: 

»Nebeško kraljestvo je podobno 

zakladu, skritemu na njivi, ki ga je 

nekdo našel in spet skril. Od 

veselja nad njim je šel in prodal 

vse, kar je imel, in kupil tisto 

njivo.« 
(Mt 13,44) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinama št 2 

in 3 iz Praprotne Police,za lepo 

očiščeno in okrašeno cerkev. Hvala 

tudi nevesti Ksenji za rože. 

- v soboto, 18. julija krasijo in 

čistijo sk. št. 4, v soboto, 25. 

julija pa skupina št. 5 iz 

Praprotne Police. 
 

STE  SE DANES ŽE NASMEHNILI? 

POKVARJEN ŽELODEC:  

» Nekam slabo izgledaš. Kaj ti je ?« 

vpraša Edi svojega prijatelja.  

»Pokvaril sem želodec in zdaj lahko 

jem samo kašo in pijem mleko. Zdaj 

razumem, zakaj dojenčki toliko 

jokajo!«. 



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

javno zdravstvo in slovenski škofje. 

ZAČELE SO SE POČITNICE. Vsem otrokom, dijakom in študentom 

čestitam za njihove uspehe v zadnjem šolskem in veroučnem letu. To leto je 

bilo za vse, kar nekam nenavadno. Vendar upam, da zaradi tega ni bil končni 

vzgojni in izobraževalni cilj nič manjši. Vsem privoščim srečne in lepe 

počitnice, pa čeprav zaradi ponovne nevarnosti korona virusa uživajte doma in 

v domači okolici. Ne pozabite na jutranjo in večerno molitev, branje kakšne 

dobre knjige in podobno. Tudi k sveti maši hvala Bogu za enkrat še lahko  

prihajate pod določenimi pogoji.  

LETOŠNJI ORATORIJ SMO LEPO IN USPEŠNO 

ZAKLJUČILI V PETEK, 10. JULIJA. BOGU HVALA ZA 

NJEGOV BLAGOSLOV. Najprej se lepo zahvaljujem vsem 

animatorjem, več kot 30 jih je bilo več kot en teden vsak dan v župnišču in 

predvsem okrog njega. Posebna zahvala velja voditeljema Anji Jerina in 

Nejcu Selan, ki sta zelo odgovorno sprejela tako velik izziv in ob enem pravi 

počitniški projekt, za tako veliko število animatorjev in otrok. Kljub že zelo 

zahtevnim navodilom zaradi Korona virusa sta in smo vse zelo natančno in 

pravilno izvršili popolnoma odlično. Hvala tudi vsem staršem, ki ste nam svoje 

otroke tudi zaupali. Vsi skupaj smo se kar naenkrat zavedali resnosti takšnega 

dela. Hvala tudi vsem, ki ste z veseljem prinašali sadje, sokove in pecivo. 

VELIK BOHLONAJ PA VSEM POSEBEJ IMENOVANIM 

DOBROTNIKOM IN SICER: 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Ko-net d.o.o. Adergas; Avtohiša Jenko, 

Praprotna Polica; Stasil d.o.o. Adergas; K.Z. Cerklje; Ključavničarstvo 

Zorman, Praprotna Polica;  Stanko Maček, Adergas; Mizarstvo Martin Bolka 

s. p. Trata; Pizzerija Pod Jenkovo lipo, Dvorje; Krčma »pr« Dolenčku, 

Cerklje;  KUD Pod Lipo Adergas; Gostišče Vodnik Adergas; Juvan instalacije 

d.o.o. Milje; Rajko Rozman – ROOF, Dvorje;  Avtoservis Selan Tadej, 

Praprotna Polica; kmetija Selan, Trata; G.D. Velesovo; Marko Jenko, 

Praprotna Polica; Minka Martinjak, Velesovo; Ciril Grilc, Trata; kmetija 

Hribar, Velesovo; ranč »Veter«, Praprotna Polica;  Janez Maček (Blejčev), 

Adergas; Tomaž in Mojca Vreček, Velesovo;  

 

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 

 

KO SI PREPROSTO 

SPOČIJEM … 
Če se spočijemo, s tem ne služimo le samim sebi, 

ampak tudi svetu. Toda danes je dan počitka, 

nedelja, pogosto postala dan, v katerem še bolj 

obremenjujemo svet z zabavami, ki niso niti najmanj obzirne do okolja. Naš 

počitek naj bi dobro del tudi stvarstvu, živalim in rastlinam. Toda izgubili smo čut 

za počivanje. Nadomestili smo ga s prostim časom, ki pa ni več prežet s 

počivanjem, ampak z mrzličnim nemirom. Pascal Bruckner, francoski filozof, je 

ta mrzlični nemir sarkastično opisal kot znamenje novega tipa človeka: Identificira 

»hiperaktivnega izvrševalca ničesar, ki je vedno v pripravljenosti, pripravljen, da 

zavzame Babel zabave«. Prepričan je, da bo prosti čas »kmalu prekletstvo 

siromakov, usoda plebejcev, obsojenih na kruh in igre« (Bruckner, Ich leide, also 

bin ich).Besedilo iz Druge Mojzesove knjige nas vabi, da svojega počitka ne bi 

obilno organizirali in da se ne bi vozili daleč proč, da bi našli svoj oddih. Zadostuje 

že, da zaznamo mir v svoji lastni sobi. Potrebno je le, da sedemo, zapremo okno, 

ugasnemo radio in televizijo in že lahko uživamo v miru svoje sobe. Spočijemo si 

lahko zelo preprosto, ne da bi nam bilo za to treba veliko storiti. Tudi sprehod po 

bližnjem gozdu je lahko intenzivna izkušnja počitka. Uživamo, medtem ko 

preprosto počasi stopamo skozi gozd ali skozi park in si predstavljamo: sedaj nam 

ni treba ničesar storiti, lahko smo preprosto tukaj. In to dobro dene tudi našemu 

okolju.  Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti. 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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