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DRAGI FARANI IN VSI, KI PREBIRATE NAŠA OZNANILA. Še kar 

naprej z zanimanjem poslušamo poročila in vse, kar je v zvezi s Korona 

virusom. Bolezni ni in ni konec. Pojavljajo se vedno nove in nove okužbe. 

Sprašujemo se, kaj bo danes, jutri. Zgleda, da bomo morali s tem 

problemom, kar nekaj časa živeti. Zagotovo toliko časa, dokler ne bodo 

strokovnjaki odkrili zdravila zoper to bolezen. Potrebno bo vztrajna higiena, 

razkuževanje rok in prostorov ter nošenje mask.  

     POČITNICE IN DOPUSTI se zaključujejo in kakor kaže se s prvim  

    septembrom odprejo šolska vrata za vse učence. Torej bomo pričeli tudi  z     

P. 17. 8. 

ob 20.00 

Evzebij, papež, mučenec; Hijacint poljski, duhovnik 

+ Jože Zakrajšek, 7. dan 

T. 18. 8. 

ob 20.00 

Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat 

TRATA: + Frančiška Jenko 

+ starši in bratje Kalan 

S. 19. 8. 

ob 7.00 

Janez Eudes, duhovnik; Ludvik Toulouški, škof 

+++ Petrčevi 

Č. 

 

20. 8. 

ob 20.00 

Bernard, opat, cerkveni učitelj; Samuel (Samo), prerok 

+Franc Rozman (obl.) 

+ Tamara Grilc 

P. 21. 8. 

ob 20.00 

Pij X., papež; Sidonij (Zdenko), škof 

+ Janez Ropret 

+ Marija Šerjak 

S. 22. 8. 

ob 16.30 

ob 20.00 

Devica Marija Kraljica; Fabricijan in Filibert, mučenca 

-  za blagoslovljen in srečen zakon – poročna maša 

+ Stanislav Snedec (obl.) 

+ Marjeta Pucelj  

N. 23. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

21. nedelja med letom; Roza iz Lime, devica, redovnica 

 -  za žive in pokojne farane 

+ Mito Trefalt (obl.) 

P. 24. 8. 

ob 20.00 

Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar 

- Mariji v zahvalo za dolgo in lepo življenje in za 

čudovite prijatelje P. I.  

T. 25. 8. 

ob 20.00 

Ludvik IX. Francoski kralj; Mirjam križanega Jezusa, red. 

TRATA: + Jože Podjed (obl.) 

+ Martin Ahčin  

S. 26. 8. 

ob 7.00 

Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica.; Zeferin, papež. 

+ Franc Grilc 

Č. 27. 8. 

20.00 

Monika, mati sv. Aguštnina; Dominik Matere Božje, duh. 

+ starši Bobnar (obl.) – Velesovo 64 

+Pavla Puškarič  

P. 28. 8. 

ob 20.00 

Avguštin, škof, cerkveni učitelj; Pelagij Istrski mučenec  

+ Jože Stele (obl.) 

+ Vid Maček 

S. 29. 8. 

ob 20.00 

Mučeništvo Janeza Krstnika;  

+ Marjeta in Franc Grilc 

+ Angela Cuderman 

N. 30. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

22. nedelja med letom; Feliks (Srečko), mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

 

NAMENI SV. MAŠ od 17. 8.  do 30. 8. 2020 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

21. nedelja med letom 

 
Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo 

sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu 

je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus 

pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov 

sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, 

ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti 

povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali 

bom sezidal svojo Cerkev in peklenska 

vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom 

ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš 

zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; 

in kar koli boš razvezal na zemlji, bo 

razvezano v nebesih.«(Mt 16,15–19) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinam 

št. 6  in 7 ter 8 iz Praprotne 

Police, za lepo očiščeno in 

okrašeno cerkev. Hvala vam, 

ker tako lepo poskrbite za 

urejenost cerkve. 

- v soboto, 22. 8. krasijo in 

čistijo sk. št. 1, v soboto, 29. 

8. skupina št. 2 iz Adergasa 
 

ZDRAVNIK – » Zakaj ne greš 

k zobozdravniku?« vpraša 

prijatelj otečenega Pavleta. 

»Veš, koliko to stane? Saj nisem 

tako neumen, da bi dajal toliko 

denarja! Počakal bom še leto, pa 

bo moj sin zobozdravnik…« 



 veroukom. Začeli ga bomo 14. 9. ali na nedeljo po malem šmarnu, ko je za 

našo župnijo velik praznik s procesijo z Marijinim kipom Velesovske Matere 

Božje. Slovesnost ob 15h bo vodi glavni in odgovorni urednik radija 

Ognjišče g. Franci Trstenjak. 

ZAHVALA DOBROTNIKOM ZA ORATORIJ. V oznanilih po zaključku 

letošnjega oratorija sem že navedel vse dobrotnike, vendar se je pojavil še en 

dobrotnik, kateremu se prav tako iskreno zahvaljujem za pomoč in sicer: 

»RETRA« trgovina s kmetijsko mehanizacijo d.o.o, Praprotna Polica 34. In še 

enkrat hvala Bogu, da nam je uspelo skupaj z vami in animatorju izvesti letošnji 

oratorij 2020. 

Življenjepis dr. Mitje Leskovarja Dr. Mitja 

Leskovar se je rodil 3. januarja 1970 v Kranju. 

Odraščal je na Kokrici pri Kranju. Leta 1989 je vstopil 

v ljubljansko bogoslovje. Po petih letih študija je 

diplomiral iz teologije. Leta 1995 je v Ljubljani prejel 

duhovniško posvečenje in bil imenovan za kaplana 

župnije Domžale. Po dveh letih je bil poslan na 

nadaljnji študij v Rim, kjer naredil doktorat iz cerkvenega prava na papeški 

univerzi Gregoriani. Obenem je opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko 

službo, ki jo je nastopil leta 2001 na Apostolski nunciaturi v Bangladešu. Leta 

2003 je bil prestavljen na Državno tajništvo Svetega sedeža v Vatikanu, kjer je 

deloval naslednjih enajst let. Leta 2015 je bil imenovan za svetovalca nunciature 

v Nemčiji, leta 2018 pa je prevzel isto vlogo na nunciaturi v Indiji in Nepalu. 1. 

maja letos ga je papež Frančišek imenoval za naslovnega nadškofa Beneventa in 

apostolskega nuncija v Iraku. Poleg maternega jezika dr. Leskovar govori 

italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko. 
 

NAMESTO CVETJA STE DAROVALI ZA SVETE MAŠE: ZA + Janeza 

Kalan sta darovali Marinka in Nataša iz Trate za 1sv.mašo; David Puškarič za 1 

in Grilčevi za 1, Napotnikovi za 1; Zaplotnikovi za 1. Za + Janeza Hama so 

Napotnikovi darovali za 1. Za + Jožefa Zakrajšek so darovali: družina Marinič 

za 1; Skutnikovi za 1; Škofic Jože in Dragi za 1; Mlačevi, Velesovo za 2; Micka 

Vidmar za 1; Franc in Francka Ahačič za 1; Hribarjevi za 1; Martinjakovi, 

Predoslje za 1; Martinjakovi in Mrakovi, Britof za 1; Silva in Tone Perčič za 1; 

Pavla Šuštaršič, Podreča za 1; hči Marta za 2; hči Marija za 2; žena Angela za 3 

svete maše. Gospod, daj našim rajnim večni pokoj v nebesih! 
 

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 

 

 

PUŠČAVSKA 

KARAVANA 
 

Karavana je potovala po suhi, peščeni in mestoma 

kamniti puščavi. Člani karavane so zaupali vodniku in 

sprejemali njegove odločitve. Posebej jim je ugajalo, ko 

je zaradi hude dnevne vročine odločil, da bodo potovali samo ponoči in spali podnevi. Neke 

noči, ko je bilo potovanje še posebej utrudljivo, je vodnik nepričakovano zaklical: »Stoj! Za 

trenutek se bomo ustavili. Kot ste lahko opazili, gremo pravkar čez skalnato pobočje. 

Svetujem vam, da naberete čim več kamnov in kamenčkov. Če boste z njimi napolnili torbe, 

jih boste lahko nesli s seboj domov. Dobro, pojdimo torej ponje,« je nadaljeval in plosknil z 

rokama, »imate samo pet minut časa, potem nadaljujemo.« Popotniki, ki so se že veselili 

dolgega počitka in zasluženega spanja, so mislili, da se je njihovemu vodniku zmešalo. 

»Pobirati kamne?« so rekli. »Kaj pa bomo počeli s kamni?« Samo nekaj jih je naredilo tako, 

kar je predlagal vodnik, in nekaj prgišč manjših kamnov spravilo v torbe. »Dobro,« je dejal 

vodnik. »Gremo naprej!« Ko so po nočnem počitku nadaljevali pot, so bili preutrujeni, da bi 

govorili, toda želeli so vedeti, kaj je pomenil vodnikov nenavadni ukaz. Ko se je na obzorju 

prikazalo sonce, se je karavana spet ustavila in postavili so šotore. Peščica popotnikov, ki je 

nabrala kamne, jih je sedaj lahko prvič videla. Osupli od začudenja so zavpili: »Sreča! 

Spremenili so barvo. Svetijo se in iskrijo. To so dragoceni kamni in biseri!« Toda ta 

navdušeni občutek je kmalu izginil v žalosti in potrtosti: »Ko bi le poslušali vodnikov ukaz 

in pobrali še več kamenja, kot smo ga.« Človekovo življenje lahko primerjamo potovanju 

skozi puščavo. Potujemo v Božje kraljestvo. Zaupati moramo našemu vodniku. Četudi 

kdaj ne razumemo smisla njegovih zahtev in križev, ki nam jih nalaga, je smisel v 

njegovih zahtevah, ki nam jih daje.                                             Po:P.Ribes, Zgodbe in prilike                                                                                              
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