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NAVODILA GLEDE BOGOSLUŽJA V NAŠI ŽUPNIJI: Ker 

epidemiološko stanje v državi še ni bistveno boljše, ne moremo pričakovati, 

kaj posebej velikih sprememb in olajšav. Za enkrat bomo imeli ob nedeljah 

samo eno sv., mašo s prenosom po Facebooku in youtube ob 8h. Med tednom 

pa lahko pridete k sv. maši. V cerkvi nas je lahko do 30 ali nekaj več če ste v 

isti klopi člani iste družine. 

SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE. To je bil dan, 

ko smo običajno končali z trikraljevsko akcijo in obiskali skoraj vse 

domove. Letos zaradi korone tega ne smemo. V ta namen vas vabimo, da 

svoje domove  na predvečer, v  torek, 5. 1., ko je tudi 3. sveti večer 

blagoslovite sami. Na vratih napišite s kredo : 20 + G + M + B + 21. V cerkvi 

na mizici za verski tisk lahko vzamete tudi nalepke s tem napisom za plastična 

P. 4. 1. 

ob 18.00 

Angela Folinjska, redovnica 

-za božjo pomoč in srečno zadnjo uro M. L. 

T. 5. 1. 

ob 18.00 

Jenez Nepomuk Neumann, škof; Emilijana (Milena), devica 

+ Pavla Kern (obl.) – Hribarjeva mama 

+ Francka Zmrzlikar 

S. 6. 1. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Gospodovo Razglašenje; Gašper, Miha, (Melhior)  Boltežar 

-V zahvalo za zdravje – » B « 

-Velesovski Mariji za varstvo in priprošnjo L. M. 

Č. 

 

7. 1. 

ob 18.00 

Rajmund,  duhovnik; Valentin (Zdravko), škof;  

+ Jože in Ivanka Štiren 

+ Boštjan Novak 

P. 8. 1. 

ob 18.00 

Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih 

+ Katarina Prosen, 30. dan 

S. 9. 1. 

ob 18.00 

Hadrijan, opat; Pij IX, papež;  

+ Jerič Pavel, 30. dan 

N. 10. 1. 

ob 8.00 

--------- 

JEZUSOV KRST; Gregor Niški, škof;  

-za žive in pokojne farane (PRENOS) 

+++ duhovniki, ki so delovali v naši župniji 

P. 11. 1. 

ob 18.00 

Pavlin Oglejski II., škof; Teodozij, menih 

-Mariji v zahvalo in priprošnjo »M« 

+ Franc Rozman 

T. 12. 1. 

ob 18.00    
Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt, škof; Anton Marija, žpk 

-za dušno in telesno zdravje »J« 

+ Jože Stele 

S. 13. 1. 

ob 7.00 

Hilarij (Radovan) , škof; Veronika Milanska, devica 

+ Pavla Puškarič 

Č. 14. 1. 

18.00 

Oton; Odon, prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski; Sava, škof 

+ Pavla Kern – Boštarjeva mama 

+ Jože Zakrajšek 

P. 15. 1. 

ob 18.00 

Absalom, koprski škof; Pavel iz Teb, puščavnik; Mihej 

+++ Čebašek 

+ Anica Vreček 

S. 16. 1. 

ob 18.00 

Honorat, škof; Berrard in maroški mučenci;  

+++ Škofic 

N. 17. 1. 

ob 8.00 

--------- 

2. ned. med letom; ned. verskega tiska 

- za žive in pokojne farane (PRENOS) 

+ ++ Škandrovi in Marija Šerjak 

+ Franc in Marjeta Rozman 

 

NAMENI SV. MAŠ od 4. 1. do 17. 1. 2021 

JEZUSOV KRST 

 

 

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta 

v Galileji in Janez ga je krstil v 

Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je 

zagledal nebesa odprta  

in Duha, ki se je spuščal nadenj 

kakor golob. In zaslišal se je  

glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni 

Sin, nad teboj imam veselje.« 
(Mr 1,9–11) 

 

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.  
Hvala za mah, božične smreke, in 

možem, ki so vse skupaj lepo in skrbno 

postavili; Peter, Marija, Štefan, Silvo, 

Stanko, Janez, Jože, Janez, Primož, 

Aljaž, Angelca, Milka, Mimi in Jelka. 

 
VRABCI – Mama vrabčevka in njeni 
mladiči opazujejo kmeta pri setvi. 
»Predvsem si pa zapomnite tole,« 
pravi, »vedno pustite nekaj zrn, da 
kmet ne izgubi veselja.« 

 



vhodna vrata. Na tem mestu je tudi lepa zgibanka, ki vsebuje tudi položnico 

za vaš dar za nakazilo za naše misijonarje. Otroci, pa ste povabljeni, da svoje 

šparovčke iz Adventnega koledarja enkrat med tednom prinesete k sveti maši. 

NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2020 
KRSTOV je bilo 13 otrok (lani 14). Od drugod 7. (lani 6).  Domačih je  bilo  

6. (lani 8). Dečkov 6 (lani 6) in 7 deklic (lani 8). Rojenih v zakonu je bilo 6 

(lani 9), nezakonskih 6 (lani 5); krščenih iz civilnega zakona: 1 (lani 0). 

Starši so si izbrali naslednja imena: Gaja, Mija, Mia, Maj, Miha, Mila, 

Ema, Neža, Lenart, Tine, Filip, Ožbej, Maja. 

POROK  je bilo 9 (lani 19) parov, 2 para domačih (lani 6) in 7 parov od 

drugod (lani 14 od drugod). 

Vesel sem, da se vedno več parov odloča za zakrament zakona, ki je znak 

večne ljubezni. Za leto 2021 je prijavljenih že 9 parov.  

POGREBOV je bilo 12 (lani 10). 6 moških (lani 7) in 6 žensk (lani 3). 

Povprečna starost moških je bila 79,5 let (lani 73,4 let), povprečna starost 

žensk je bila 72,6 leta (lani 78.3 let). Previdenih je bilo 8 (lani  7),  neprevideni 

so bili 4 (lani 3). Korona virus – Kovid 19,  je bil glavni vzrok pri 5 umrlih. 

Žarnih je bilo 7 in 5 pogrebov v krsti. 

VEROUK obiskuje 77 (lani 74). Razporejeni so od 1. do 9. razreda po 

sledečem številu: 10 + 10 + 4 + 10 +11 + 4 + 11 + 8 + 9 

STAREJŠE IN BOLNE bom obiskal v petek, 8. 1. Če kdo želi, pri katerem 

še nisem bil za prvi petek, da bi mu prinesem sveto obhajilo na dom, naj me 

pokliče na spodnjo telefonsko številko. 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ ste darovali za svete maše: Za + Jožeta 

Zakrajšek je darovala Dora za 2 sv. maši; za + Stanislavo Sajevic so 

darovali: Zevnik Angela za 2, Žunov Stane za 1, Klobasarjevi  iz Šenčurja za 

1; za + Katarino Prosen so darovali: Šinkovčevi za 1, Olipovi za 1, 

Martinovčevi za 1, »T« za 3; za + Manco Flac sestra Marjeta Jagodic za 3, 

nečak Tone Jagodic za 1, nečakinja z družino Slavka Brankovič za 1; za   

+Pavla Jerič sta darovala Brane in Cilka Trdina za 1; Za + Pavla Rezar 

(Goriče) so darovali Pristavovi za 2, Rokovi prijatelji za 1. Hvala vam za 

vaše darove za svete maše, rajnim pa podari večni mir in pokoj. 
   
  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 

 

 

Dobri Jezus! 
Pričenjamo novo koledarsko leto. Zaupno se obračamo k tebi s prošnjo, da bi 

nas spremljal na vseh naših poteh. Dajaj nam zdravja, vlivaj moči za 

opravljanje šolskih in drugih nalog, hkrati pa nas po dobrih ljudeh, ki nas 

obdajajo, vzpodbujaj, da ostanemo prijatelji med seboj in s teboj. 

Blagoslavljaj naše družine, tvoja in naša nebeška Mati pa naj nam bo v oporo, 

ko se bomo znašli pred preizkušnjami. Vlivaj nam moči, da bomo vztrajali v 

dobrem, četudi bo to od nas zahtevalo velik napor. 

 

SVETI TRIJE KRALJI 

Sveti trije kralji so pred Jezusa prinesli 

svoje darove. Pred domače jaslice 

lahko tudi ti na praznični dan prineseš 

Jezusu svoj dar.  

Vzemi list papirja, ga lepo okrasi ter 

nanj zapiši, za kaj si mu hvaležen. List 

položi pred jaslice, Jezusu pa za darilo 

zapoj eno izmed mnogih božičnih 

pesmi. Na praznovanje k jaslicam 

povabi tudi druge. Naj vsa družina 

začuti, da je danes prav poseben dan. 

Ni pomembno, da imamo veliko zlata 

ali druga bogata darila, pomembno je, da smo med seboj povezani in da damo priložnost 

Jezusu, da prebiva med nami. 

Grafika: Sabina Zorman 

 
4. 1.  2021                leto XXXIII                  št. 1              

 

http://www.zupnija-velesovo.si/

