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     DOLGE, ZA NEKATERE, PREDOLGE POČITNICE SE ZAGOTOVO       

     ZAKLJUČUJEJO.  Naši in svetovni znanstveniki še niso odkrili nobenega    

     oprijemljivega zdravila za bolezen 21. stoletja. Sam menim, da je to v resnici  

     kuga 21. stoletja. Kljub temu, da si nekateri še vedno pred tem dejstvom zatiskajo  

     oči. Kjerkoli in kakorkoli smo se znašali. Treba je živeti naprej in vsa navodila,    

     ki nam jih predlagajo naši zdravstveni strokovnjaki, je potrebno izvrševati z vso  

     resnostjo. Vse delo, ki je morda kje zaostalo, bo potrebno absolutno dokončati     

     ter nadaljevati predvsem v našo korist.  Nadaljevali bomo z delom po vseh naših    

     službenih dolžnostih. Mladi;  šola in verouk vas pričakuje. Zato z veseljem in   

     pogumno – gremo naprej!!!!!!!! Z veroukom normalno nadaljujemo v    

     ponedeljek, 14. 9. Uradno ga pričenjamo tako, kakor običajno, v nedeljo po    

P. 31. 8. 

ob 20.00 

Rajmund Nonat, redovnik, kardina; Nikodem; Jezusov uč. 

+ Vinko Cuderman 

+ Marjeta Pucelj 

T. 1. 9. 

ob 18.00 

Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja – obl. kronanja 

+ Marija Selan (obl.) 

+ Francka Zmrzlikar 

S. 2. 9. 

ob 7.00 

Marjeta, devica, mučenka; Antonin, mučenec 

+ Ana Marjeta Kne 

Č. 

 

3. 9. 

ob 18.00 

Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj; Mansvet, škof 

+ Franc Ogris (obl.) 

+ Janez Sirc (obl.) in Angela Sirc 

P. 4. 9. 

ob 18.00 

Rozalija Sicilska, devica, spokornica; Mojzes, prerok 

- za uspešno šolsko leto 

+ Drago Ribnikar (obl.) 

S. 5. 9. 

ob 18.00 

Mati Terezija, redovnica, red. ust.; Viktor Asiški, muč.   

+ Janez Blažun (obl.)  

+ Franc Rozman 

N. 6. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

23. nedelja med letom; angelska nedelja 

 -  za žive in pokojne farane 

+ Franc in Frančiška Jagodic (obl.) 

P. 7. 9. 

ob 18.00 

Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica, mučenka 

+ Jože Zakrajšek, 30. dan 

T. 8. 9. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Marijino rojstvo – mali šmaren; Serefina, vdova, red. 

+ Jože Stele 

+ Anton Ribnikar (obl.) 

S. 9. 9. 

ob 7.00 

Peter Klaver, jezuit, Misijonar; Gregorin mučenec 

+ Marija Šerjak 

Č. 10. 9. 

18.00 

Nikolaj Tolentinski, spokornik; Oglerij, opat 

+ Jože Kocelj 

+ Franc Grilc 

P. 11. 9. 

ob 18.00 

 Prot in Hijacint, muč.; Bernard in Bonaventura, muč. 

- V zahvalo za 30 let življenja – Z. T. 

+ Pavla Puškarič 

S. 12. 9. 

ob 14.00 

ob 18.00 

Marijino ime; Tacijan; Gvido, cerkovnik 

- Za srečen in blagoslovljen zakon 

+ Angela Cuderman 

N. 13. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 15.00 

24. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj 

- za žive in pokojne farane 

+ Jakob Burgar 

+ Martin Ahčin 

+ Franc Rozman 

 

NAMENI SV. MAŠ od 31. 8.  do 13. 9. 2020 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

23. nedelja med letom 

 
»Resnično, povem vam: Kar koli 

boste zavezali na zemlji, bo zavezano 

v nebesih, in kar koli boste razvezali 

na zemlji, bo razvezano v nebesih. 

Povem vam tudi: Ako se na zemlji 

dva izmed vas zedinita v kateri koli 

prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki 

je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so 

trije zbrani v mojem imenu, tam sem 

jaz sredi med njimi.« (Mt 18,19–20) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 

1 in 2 iz Adergasa za lepo urejeno 

in okrašeno cerkev. Hvala vsem, ki 

z veseljem naredite to kar je za vse 

nas in za Boga lepo. Za naslednja 

2 tedna prosim:v soboto, 5. 9. 

krasijo in čistijo sk. št. 3, v 

soboto, 12. 9. skupina št. 4 iz 

Adergasa 
 
STRELA – »Včeraj je na avtocesti 
vame udarila strela.« – »Pa ni bilo 
hudo?« – »Najprej sem mislil, da 
mi je prišla le dobra ideja.« 

 



Malem šmarnu, ki je za našo župnijo zelo velik praznik. Marijo ponesemo v 

slovesni procesiji do Trate in nazaj. Vsi, ki pri tej procesiji sodelujete, se z 

veseljem vključite in ne pozabite, da na ta način najlepše nadaljujemo sporočilo 

naših prednikov in sicer da našo župnijo ohranimo in utrdimo v krščanski veri. 

V nedeljo, 13. 9. res povabljeni v čim večjem številu. Ne samo romarji iz 

sosednjih župnij ampak zlasti domači. Pridite z veseljem.  

 VPIS K VEROUKU: K verouku se vpišete samo tisti, ki do sedaj še niste 

bili; torej Jezusove urice – otroci, ki ste letos stari 5 let in še niste v 1. razredu 

ter seveda 1. razred. S seboj prinesite Družinsko knjižico ali Krstni list, ki ste 

ga prijeli ob krstu vašega otroka, ki bo letos obiskoval 1. razred v šoli in 

verouku.   

URNIK VEROUKA 2020 /2021 – Vpis 7. in 8. sep. od 16-18 ure 

PRISPEVEK veroučnih učbenikov in delovnih zvezkov ter ogrevanja: 

Vsak učenec = 10.00 € za ogrevanje 

1.r - učbenik =  11 € +10 € + 3 € za liturgični  

zvezek + 3 za spričevalo = 27,00 € 

2.r. delovni zv. + ogrevanje  = 11 + 10 = 21 € 

3.r. enako kot 2r = 21€ 

4.r. Knjiga = 9 € + 6 € delovni zvezek + 10 € 

ogrevanje = 25 €                                                                  

od 5. do 7. razreda je vse enako. 9 + 6 + 10 = 

25€ 

8 + 9  - birmanci – knjiga = 10 + 12  = 22 € 

Če je le mogoče, naj otroci prinesejo s seboj 

vse potrebno, kar potrebujejo za verouk že prvo uro ter denar za nabavo 

učbenikov.  

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV BO NA  ANGELSKO NEDELJO, 6. 

septembra po sv. maši, ki je ob 10h. Vabim vas, da tokrat k sveti maši pridete s kolesi, 

novimi ali starimi. Za blagoslov in varno ter srečno vožnjo bomo prosili angele varuhe 

in Sv. Krištofa. 

STIČNA MLADIH - Zaradi težav KOVIDA 19 in  množičnega zadrževanja smo letos 

srečanje za mlade spremenili v DEKANIJSKO SREČANJE. Tako bo v zelo podobni 

obliki kot v Stični letos srečanje za našo dekanijo pri nas v Adergasu. Srečanje bo v 

soboto, 19. septembra s pričetkom ob 15h. Vsi mladi povabljeni k sodelovanju. Vzemite 

si prosto soboto!?! 

 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem   Izdal in Odgovarja: Slavko 

Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: lavko.kalan@rkc.si;  

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

 

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA  
rojstva so začeli obhajati v 

Jeruzalemu, kamor je apokrifni 

(od Cerkve nepriznani) 

‘Jakobov proto evangelij’ ali 

‘prvotni evangelij’ postavil 

spomine na Marijino otroštvo. 

Ta spis, katerega najstarejše 

prvine segajo v začetek 2. 

stoletja, pravi, da je bila hiša Marijinih staršev Joahima in Ane v jeruzalemski 

mestni četrti, kjer se pri Ovčjih vratih nahaja vodnjak z imenom ‘Probatika’ in je 

prav blizu kopeli Bethezda, kjer je, kot vemo iz Janezovega evangelija, Jezus 

ozdravil moža, ki je bil bolan osemintrideset let. Prvi kristjani so oboje, Probatiko 

in Bethezdo, istovetili. V bližini zdaj stoji cerkev sv. Ane, ki ji pravijo tudi cerkev 

Marijinega rojstva. Prva cerkev je bila sezidana med letoma 422 in 438, sedanja 

je iz križarskih časov, grajena v romanskem slogu. V tej cerkvi je bila procesija na 

praznik Marijinega rojstva, ki so ga v Jeruzalemu od vsega začetka obhajali na 

današnji dan. 

Ta datum je sprejela tudi zahodna Cerkev. Praznik Marijinega rojstva je prešel v 

rimsko bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja in postal praznik veselja: na svet 

prihaja tista, ki naj postane Odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo 

vidno dejanje drame odrešenja. 
Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan II. 
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