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NAVODILA GLEDE BOGOSLUŽJA V NAŠI ŽUPNIJI: Naši vlada je 

odpravila odlok o prepovedi bogoslužja ob prisotnosti vernikov. Naši škofje 

nam dajejo nova navodila glede bogoslužja, ki so usklajena z državnimi 

navodili glede zbiranja državljanov. Ker je dovoljena le ena oseba na  30m2 

je lahko po izmerah v naši župnijski cerkvi le 30 do 35 ljudi. Lahko jih je tudi 

več, če so iz istega gospodinjstva. Vendar kljub temu moramo biti v maskah 

in pred mašo pa še po maši se bo potrebno razkužiti. Zelo podobno je po 

sosednjih župnijah. Z župniki smo se dogovorili, da bomo ob nedeljah in 

praznikih imeli svete maše s prenosom, med tednom pa boste lahko prišli k 

sveti maši. V prednosti boste vsi, za katere bo oznanjen mašni namen. 

Zagotovo pa nas med tednom tako in tako ne bo vseh skupaj več kakor 35.  

 

P. 21. 12. 

ob 18.00 

Peter Kanizij, duhovnik; Dominik, redovnik; devetdnevnica 

+ Katarina Prosen, 7. dan 

T. 22. 12 

ob 18.00 

Frančiška K. Cabrini, redovnica; devetdnevnica 

+ Ribnikar Rudolf (obl.) 

+ Pavel Jerič, 7. dan 

S. 23. 12. 

ob 7.00 

Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof; devetdnevnica 

+++ starši Šenk 

Č. 

 

24. 12. 

ob 19.00 

Adam in Eva, prastarši Irmina, Hermina, devica; Sveti večer 

+++ Pekovi – Velesovo 

P. 25. 12. 

ob 8.00 

------- 

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo; Evgenija; Anastazija, muč. 

- za žive in pokojne farane  - (PRENOS ) 

+ Pavla Puškarič (obl.) 

+ Maček Bogomir (obl.) 

S. 26. 12. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Štefan, diakon; Dan samostojnosti 

+ Angela Ropret (obl.)  (PRENOS) 

- za domovino »KUD« 

N. 27. 12. 

ob 8.00 

--------- 

SVETA DRUŽINA; Janez, apostol 

- za žive in pokojne farane  (PRENOS) 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

P. 28. 12. 

ob 18.00 

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof 

+ Marijana Flac, 7. dan 

+ Marija Sekne (obl.) 

T. 29. 12. 

ob 18.00    
Tomaž Becket, škof, mučenec; Peti dan božične osmine 

+ Jože Kocelj (obl.) 

S. 30. 12. 

ob 7.00 

Feliks, papež; šesti dan božične osmine 

+ Franc Grilc 

Č. 31. 12 

18.00 

Silvester (Silvo), papež; Melanija; sveti večer 

+ Angela Cuderman 

  SREČNO IN BLAGOSLOVLJENO 2021 

P. 1. 1. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Marija, Sveta Božja Mati; Novo leto – dan miru 

+ Jakob Burgar 

+Stanislav Sajevic, 30 dan 

S. 2. 1. 

ob 18.00 

Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj; Gregor Nacianški 

+ Anica Vreček 

+ Martin Ahčin 

N. 3. 1. 

ob 8.00 

--------- 

2. nedelja po božiču; Presveto Jezusovo ime;  

- za žive in pokojne farane  - (PRENOS) 

+++ Boštjanovi - Trata 

 

NAMENI SV. MAŠ od 21. 12. do 3. 1. 2021 

4. adventna nedelja 

 

 

Marija pa je rekla angelu: »Kako se 

bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« 

Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo 

prišel nadte in moč Najvišjega te bo 

obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo 

rojêno, imenovalo Božji Sin. Glej, 

tudi tvoja sorodnica Elizabeta je 

spočela sina v starosti; in to je šesti 

mesec njej, ki so jo imenovali 

nerodovitno. Bogu namreč ni nič 

nemogoče.« (Lk 1,34–37) 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Sedaj bomo zopet vsake 

14 dni pospravili, razkužili in 

temeljito očistili cerkev. Ker smo v 

sredi oktobra končali z skupinami 

Velesovo, bo sedaj 9 januarja na 

vrsti skupina št 3 iz Velesovega. V 

naslednjih dnevih bomo še postavili 

božična drevesa in dokončali jaslice. 

Hvala vsem, ki ste prišli in to 

pripravili.  
 

TURIST vpraša policista: »Ali 

lahko tukaj parkiram?« »Ne« Turist 

se razkuri: »Kaj pa vsi ti že parkirani 

avtomobili?« »Ti vozniki niso 

vprašali!« 



 

 
PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo v ponedeljek, 21.12ko bom v 

spovednici sam popoldan od 17h do 18h ter v  torek, 22. 12, ko bo v spovednici 

od 16h do 18h g. Martin Leban, kaplan v Šenčurju in Cerkljah. 

PRILOŽNOST ZA SVETO OBHAJILO: Pretekli petek sem že obiskal nekaj 

starejših ljudi ter jim prinesel sveto obhajilo. Ostali lahko sedaj pridete k svetemu 

obhajilo vsak večer 15 minut pred večerno sv. mašo torej ob 17.45 ali ob nedeljah 

in praznikih  15 minut po sveti maši in sicer od 9h do 9.30. ter od 11.30 do 12h.  

Ta čas boste lahko vzeli tudi oznanila in darovali za potrebe cerkve. K svetemu 

obhajilu prihajate obvezno v maskah ob vstopu in izstopu iz cerkve se tudi 

obvezno razkužite. Obhajilo se deli samo na roko. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA je že prispela in jo boste lahko prejeli ob istem 

času, ko boste prišli k svetemu obhajilu. Na razpolago so tudi dodatne sveče, ki 

jih lahko vzamete ter v nabiralnik izročite prostovoljni dar za luč in svečo. 

BLAGOSLOV DOMA Pred nami so trije sveti večeri. To je 24. 12., 31. 12. in 

5. 1. Te večere sami oblikujemo. Za blagoslov potrebujemo posodico. Iz žgane 

gline, ki prenesejo velike temperature jih imamo zopet na razpolago sedaj tudi v 

župnišču. Potrebujemo žerjavico ali posebno oglje in kadilo ter blagoslovljeno 

vodo. Vse to lahko dobite v župnišču. Blagoslov navadno opravimo skupaj z vso 

družino ob »Ave Marija« to je sedaj okrog 16.30h.  
 
NAMESTO CVETJA IN SVEČ ste darovali za svete maše: Za +Alojza Lazar 

je daroval nečak Domen za 1 sveto mašo, ter Dane Selan za 1; za +Staneta Jenko 

je daroval Dane Selan za 1, Škandrovi za 1,  sv. mašo, za +Antonijo Jenko sta 

darovala Franc in Frančiška Ahačič za 1 sveto mašo, nečakinja Ivka Roblek za 

1, Jenko Martin – Cerklje za 1, Dragica in Jože Škofic za 1, Dane Selan za 1, za 

+Stanislavo Sajevic so darovali: Brankovi za 2, Kozinovi – Čirče za 2, 

Komovčevi – Voglje za 3, Boštjanovi – Trata za 1, Govekarjevi, Užovčevi – brat 

Ivo, sestra Mira, Ciperle - brat Jože in sin Jože so zbrali skupaj 540,00 EUR - 

dar za cerkev.  

Za + Jerič Pavla so darovali: Katarina Janc in Angelca Petrič za 1, Jakovi – 

Velesovo za 1, Mrkčovi za 3, Brcetovi za 2, Tomaž in Mira Kalan za 1, Marjan 

Mohorič – sosed za 2, Kodranovi za 1, Šubelnovi – Štefana Gora za 2, Blažunovi 

za 1, Šibernovi za 2. Iskrena hvala za vse darovane sv. maše in darove za 

cerkvene potrebe. Rajnim pa daj večni mir v božjem naročju. 
   
  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 ŽUPNIJSKI TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 

 

 

SVETI VEČER  

 

Prvi sveti večer v času korone virusa, 

ko se je ves svet moral zaustaviti. Moral 

se je ustaviti zaradi malega drobnega 

skoraj nevidnega živega bitja. Svet se je 

ustavil, ustavilo se je hlastanje za užitki 

in pretiranim izkoriščanjem človeka, 

naravnega bogastva, človekovih 

vrednot in spoštovanja vere v enega in 

edinega Boga. To je Luč ki je prisijala 

na svet v božični noči pred dvema 

tisočletjema. Imenoval se je Čudoviti 

svetovalec, Knez miru, Oče na veke…. In svet se je ustavil tudi takrat zaradi malega 

Deteta, ki je bilo rojeno v preprostem hlevu, skromni družini in ljubečima staršema 

Jožefu in Mariji. 

Želim vam dragi farani in vsi, ki prebirate v teh dnevih te vrstice, da bi se Jezus rodil 

znova v vašem srcu. Tako kakor se je rodil že pred leti, ko niste ostali doma, pred 

leti, ko se vam je mudilo kdo ve kam vse in tudi k polnočnici.  

Prav vsem in vsakomur pa voščim trdnega zdravja, globoke vere, in iskrene ljubezni 

z vsemi in do vseh, ki jih imate radi, jih spoštujete in če bi jih ne imeli bi jih zagotovo 

zelo pogrešali.  

Blagoslovljeno in srečno v letu 2021 Župnik Slavko Kalan s sodelavci. 
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