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ZAHVALNA NEDELJA – V letošnji jeseni se 

veselimo in Bogu zahvaljujemo, da so polja in 

vrtovi bogato obrodila. V našem kraju in okolici 

ni bilo nobene suše ali katerih drugih naravnih 

nesreč. Sprašujem se ali bom znal skleniti roke k 

blagoslovu in se zahvali za vse dobrote? 

DRAGI FARANI! Hvala vam za vse vaše darove, ki ste mi jih že namenili in jih 

boste še. Žal letos ofra na zahvalno nedeljo ne bo. Lahko pa prinesete svoj dar v 

župnišče, kot bero. Vseh se vas spominjam v osebni molitvi in pri vseh svetih 

mašah. Vaš župnik Slavko  
 

 

P. 26. 10. 

ob 18.00 

Lucijan in Marcijan, mučenec; Demetrij Solunski, mučenec 

- Mariji v priprošnjo za zdravje »S« 

- Mariji v priprošnjo za Hanino ozdravitev  

T. 27. 10. 

ob 18.00 

Sabina Avilska, mučenka; Evarist, papež; Frumencij, škof 

- Prošnja Mariji za zdravje v družini »S« 

+ Martin Ahčin 

S. 28. 10. 

ob 7.00 

Simon in Juda Tadej, apostola; Fidelis, mučenec 

- Za zdravje M+G 

+ Francka Zmrzlikar 

Č. 

 
29. 10. 

ob 7.00 

 Mihela Rua, duhovnik, red.; Ermelinda (Linda), devica 

+++ družina Tomažič  

P. 30. 10.  

ob 18.00 

Marcel, mučenec; Angel iz Acria, redovnik  

+ Janez Zupin 

+ Franc Rozman (obl.) 

S. 31. 10. 

ob 18.00 

 Volfgang) škof; Alfonz Rodriguez, red., Dan reformacije 

- V čast M. B. za dušno in telesno zdravje »J«  

+ Jože Stele  

N. 1. 11 

ob 8.00 

 

ob 14.00 

ob 18.00 

VSI SVETI    - Dan spomina na mrtve 

- za žive in pokojne farane (PRENOS) 

+ Marija in Jakob Sajovic in Ani Vreček 

-TRATA – po namenu očenašev za rajne (PRENOS) 

-Molitev rožnih vencev 

P. 2. 11 

ob 8.00 

Spomin vseh vernih rajnih – Malahija, škof; Jakob Ukmar duh. 

+ po namenu sv. očeta za rajne in po namenu očenašev 

T. 3. 11 

ob 18.00 

Viktorin Ptujski, škof, mučenec; Just mučenec 

+ Ivan Martinjak (obl.)  

+ Franc Grilc 

S. 4. 11. 

ob 7.00 

Karel (Drago) Boromejski, škof; Emerik Ogrski, kralj 

+ Pavla Puškarič 

+ Angela Cuderman 

Č. 5. 11. 

18.00 

 Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika; Bertila opatinja 

- Mariji v priprošnjo za Hanino ozdravitev 

P. 6. 10. 

ob 18.00 

Lenart, opat; Demetrijan (Mitja), škof – prvi petek 

+ Jožef  Zakrajšek 

+ Ciril Zavrl 

S. 7. 11.  

ob 18.00 
Obletnica posvetitve koprske stolnice – prva sobota 

+ Angela (obl.) in Jože Ribnikar 

+ Jakob Burgar 

N. 8. 11. 

ob 8.00 

------- 

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 

- za žive in pokojne farane (PRENOS) 

+ Marija Jenko (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 26. 10. do 8. 11. 2020 

Vsi sveti 

 
Blagor ubogim v duhu, kajti njih je  

nebeško kraljestvo. Blagor krotkim,  

kajti ti bodo deželo posedli. Blagor 

žalostnim, kajti ti bodo potolaženi.  

Blagor lačnim in žejnim pravice,  

kajti ti bodo nasičeni. Blagor 

usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje 

dosegli. Blagor čistim v srcu,  

kajti ti bodo Boga gledali. Blagor 

miroljubnim, kajti ti bodo Božji 

otroci. Blagor tistim, ki so zaradi 

pravice preganjani, kajti njih je  

nebeško kraljestvo.« 
(Mt 5,3–10) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  

Lepo se zahvaljujem skupinam št.  1 

iz  Velesovega  za lepo urejeno in 

okrašeno cerkev. Sedaj smo zopet 

prisiljeni v to da organizirano ne 

prihajamo več k sveti maši, zaradi 

tega tudi ni kaj posebnega čiščenja. 

Ko se bodo razmere uredili, zopet 

nadaljujemo. 
 

SANJE – Pacient reče psihiatru: 
»Vsako noč imam iste sanje.« – 
Psihiater: »Pripovedujte, kaj se 
dogaja.« – Pacient: »Vedno stojim 
pred vrati, kjer je obešen list. 
Potiskam in potiskam vrata, pa se ne 
odprejo.« – Psihiater: »Zanimive 
sanje. In kaj piše na listu?« Pacient: 
»Vleci!« 

 



KER MISIJONSKE NEDELJE nismo mogli praznovati, kakor običajno, nam 

Misijonsko središče pošilja prošnjo za nakazilo svojega daru na njihov TRR. 

Nekateri ste svoj dar prinesli v župnišče kar se vam iskreno zahvaljujem. 

Podatki za nakazilo:  

Prejemnik: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0201 4005 1368 933 

koda namena: CHAR 

BIC banke: LJBASI2X 

namen nakazila: Misijonska nedelja 2020 

referenca: SI00 249807 

PRIPOROČILA SŠK (Slovenske škofovske konference) ZA OBJHAJANJE 

PRAZNIKA VSEH SVETIH: 

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina na vseh vernih 

rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj 

zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo 

grobove  v domači župniji oz. znotraj svoje statistične  regije in tam molijo za 

rajne. 

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z  enega samega mesta 

(pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma v vežici ali ob vhodu), brez 

blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov 

naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. 

3. Namesto nakupov cvetja in sveč škofije vabijo vernike, da pri domačem 

duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v 

družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za 

prijatelje itd.). Župniki aj po spletu, e-pošti in  socialnih omrežjih župljane 

povabijo k darovanju za mašne intencije in vzdrževanju župnije.  

Obširnejša navodila so na spletu: info@rkc.si  

 

VSE DAROVE ZA NAŠO ŽUPNIJO in obnovo samostanskih prostorov, za molitve 

za rajne lahko prinesete vsak večer po večerni sv. maši v župnišče ali oddaste v 

nabiralnik z vpisano željo. Na Trati bo sv. maša 1. novembra kot običajno ob 14h 

vendar brez ljudstva. 

ŽUPNIJSKI TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. 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 

 

 

Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam 

svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda 

preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo 

dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem 

in si ga kupite!‹ Mt 25,8–9 

 

Gospod Jezus, 

naj bodo ta dekleta preudarna, kolikor hočeš, pa so vseeno skrajno zoprna. 

Niso mi všeč ljudje, ki pravijo: »Znajdi se! Lahko bi prej pomislil.« 

Tudi sam sebi nisem všeč, kadar se mi zgodi – in zgodi se mi! – da rečem 

drugim: »Znajdite se!« Pozneje imam občutek, da sem črv.  

 

Gospod Jezus, sprejemam pa tvoje sporočilo: moram biti buden, čuječ, vsak 

dan, v vsaki situaciji.  

Saj te nihče ne more čakati namesto mene. 

Vere ne morem dati v zakup, Gospod Jezus. 

Ti vedno prihajaš in hočeš, da sem pripravljen in te lahko sprejmem. 

Če je moja svetilka ugasnila, bom ostal pred vrati. 

Ne bom mogel reči: »Ampak škofi, ampak duhovniki, ampak redovnice, 

ampak drugi kristjani ...« 

Če bo moja svetilka ugasnjena, bodo vrata ostala zaprta. 

Za mene. 

Zdaj in potem. Na zemlji in v nebesih. 
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Grafika: Sabina Zorman 
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