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Oktober je mesec rožnega venca, ko smo k molitvi 

posebej povabljene tudi družine. Ob tem se nam 

postavlja vprašanje, ali je rožni venec sploh primerna 

molitev za otroke. Kako ga moliti, ne da bi vsi izgubili 

potrpljenje - in vero? V resnici je rožni venec zelo 

družinska molitev, saj v njem premišljujemo Jezusovo življenje skozi oči 

njegove Matere Marije. Kaj je bolj družinsko od odnosa med mamo in sinom? 

In njunim odnosom z nebeškim Očetom? Marija je marsikaj, a v prvi vrsti je 

mama, ki najbolje razume, kako ravnati z otroki. Zakaj se ji torej ne bi izročili 

z njeno molitvijo, rožnim vencem? Kot je dejal sv. Janez Pavel II.: »Družina, 

ki skupaj moli, ostane skupaj.« Marija med svojimi prikazovanji pogosto 

priporoča ravno molitev rožnega venca – in to otrokom. Rožni venec je molila 

skupaj s sv. Bernardko in fatimskimi pastirčki (najmlajša Jacinta je bila takrat 

stara 7 let). Primerno za otroke? Seveda! (Iskerni.net) 

 

 10. 10.  

ob 18.00 
Danilo (Danijel), škof; Pavlin Jorški, škof. 

+ Tinka Žibert 

N. 11. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

28. nedelja med letom – »smn« – Trata, Velesovo, Pr.Pol. 

TRATA - za žive in pokojne farane 

-za zdravje, blagoslov in srečo v družini P. A. P. 28. 9. 

ob 18.00 

Venčeslav, muč.; Lovrenc Ruiz in drugi jap. muč.; Ljubica, dev. 

- v čast sv. Ani (S.K.) 

+ Marija Šerjak 

T. 29. 9. 

ob 18.00 

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli; Cirajak, puščik., opat 

+ Barbara Kovačevič – maša zadušnica 

S. 30. 9.  

ob 7.00 

Hieronim, duh.; cer. učit; bl. sl. Andrej Majcen, misijonar  

-za zdravje (L. J.) 

Č. 

 

1. 10. 

ob 18.00 

Terezija Deteta Jezusa, dev., cer., učit., Roman Melodes,  pesnik  

+ Majda Kotnik (obl.) 

+ Francka Zmrzlikar 

MOLITEV  ROŽNEGA VENCA 

P. 2. 10.  

ob 18.00 

Angeli varuhi; anton Chevrier, duh., - prvi petek 

- Mariji v zahvalo  (C.) 

+ Franc Grilc 

S. 3. 10. 

ob 18.00 

Frančišek Borg. - prva sobota »GLASBENE VEČERNICE« 

+ V čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro (S. J.)  

+ Franc Rozman 

N. 4. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

27. n.m.l. – ROŽNOVENSKA ; Frančišek Asiški, red. ust. 

- za žive in pokojne farane  (Smn – Adergas) 

- za blagoslovljeno zdravo in uspešno šolsko leto (B.) 

P. 5. 10. 

ob 18.00 

Marija Favstina Kowalska, redovnicqa., Cvetka, devica 

+ Ana Petrič, Mrkčovi, Knapčevi, Kodranovi in Johanini 

T. 6. 10. 

ob 18.00 

Bruno, redovnik ustanovitelj kartuzijanov; Fides, muč. 

+ Franc Grilc 

+ Vid Maček 

S. 7. 10. 

ob 7.00 

Rožnovenska Mati Božja, Justina, devica, mučenka 

+ Miha in Marija Brce 

Č. 8. 10. 

18.00 

Benedikta, dev., muč,; Pelagija, devica, muč.; Tajda, spok.  

+++ Napotnikovi 

+ Jože Zakrajšek 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA 

P. 9. 10. 

ob 18.00 

Dionizij, škof in muč.; Abraham, očak; in Sara svet.  žena 

-za duhovne poklice - ŽPS 

+ Pavla Puškarič 

 

NAMENI SV. MAŠ od 28. 9.  do 11. 10. 2020 

27. nedelja med letom 

 
Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli  

brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga  

zidarji zavrgli, je postal vogelni 

kamen. Gospod je to narédil in  

čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam 

pravim: vzelo se vam bo Božje 

kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo 

obrodilo njegove sadove.« 

(Mt 21,42–43) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinam št. 

1 in 2 iz Trate 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, 3. 10. 

krasijo in čistijo skupina št. 3 iz 

Trate; v soboto, 10. 10 pa št. 4 iz 

Trate. 
 

PRIHODNJO NEDELJO JE 

OFER ZA OBNOVO PEVSKE 

SOBE IN OSTALIH 

PROSTOROV V SAMOSTANU. 



»VELS 2020«  dogodek na samostanskem 

     dvorišču. – nekaj utrinkov 

 

 

 
 

 

HVALA VAM DRAGI MLADI, KI STE SE Z VESELJEM  

VKLJUČILI V PROJEKT »STIČNA 2020« v naši župniji.  

Naj Gospod stotero pomnoži in uresniči vse vaše molitve in prošnje. 
 

GLASBENE VEČERNICE 
V soboto, 3. oktobra 2020, ob 18.00, na predvečer 

rožnovenske nedelje, lepo vabljeni v cerkev Marijinega 

oznanjenja v Adergasu k sv. maši in Glasbenim večernicam, 

ki jih bosta sooblikovala sopranistka Francka Šenk in  

organist Matic Podobnik. 
 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ STE DAROVALI: za + Vinka 

Cuderman so darovali prijatelji iz Adergasa in Trate za 1, Anica Ribnikar 

za 5, cerkveni pevci Velesovo za 2, za + Janeza Hama so darovali 

Mrkčovi za 1; za + Jožeta Zakrajšek so darovali: Darko in Mojca Galjot 

za 1, Verika in Silvo Sirc za 1. Boglonaj za vaše namene in darove, rajnim 

pa naj dobri Bog podari večni mir in pokoj. 
 

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 

 

 

 

BOLJ, KOT ZNAM POVEDATI  
 

V času, ko si brez moči in volje, ko si poln strahu, je 

zelo pomembno, da srečaš dobrega človeka, ki te 

zna razumeti, ki te tolaži in te zna vzpodbujati. Vsi 

smo krhki ljudje; nismo angeli s krili, da bi se 

sprehajali po visoko napeti vrvi popolnosti. Vsi 

potrebujemo razumevanje, vzpodbudo in 

odpuščanje. Prav to si lahko vedno znova 

podarjamo. To nam je omogočil Jezus iz Nazareta. 

Ga poznaš? Mnogi ga poznajo po imenu, le redki kot 

najboljšega prijatelja. Prav on želi ljudi osvoboditi hudega, najslabšega, kar 

obstaja – in to je izgubljena, zavrnjena ljubezen. Približuje se revnim, 

trpečim, grešnikom in jih ljubi. Prepira pa se z bogataši in svetohlinci, ki so 

prepričani, da ne potrebujejo odpuščanja. »Kdor je brez greha, naj prvi vrže 

kamen,« pravi. Pripoveduje o sinu, ki se je izgubil in se vrnil, pa je bil sprejet 

z odprtimi rokami, brez vprašanj: »Kako?« in »Zakaj?« in brez očitkov. Jezus 

ni takšen kot ljudje. On je Ljubezen. Za vsakega, ki se izgubi, pripravlja 

zatočišče. Izgubljeno ovco ljubeznivo vzame na svoje rame. Jezusa ljubim 

bolj, kot to znam povedati. Tako rad bi, da ga spoznaš. Ne kot človeka iz 

davne, sive preteklosti, ampak kot prijatelja, ki živi. In to čisto blizu!       
                                                        Phil Bosmans 

Grafika: Sabina Zorman 
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