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KAKO V CERKEV IN K SVETI MAŠI. Do danes ni prav nič novosti v 

zvezi z dosedanjimi navodili. Torej med tednom vas lepo in iskreno vabim 

k sveti maši. V cerkvi nas je hkrati lahko najmanj 35, če pa ste sorodniki, 

pa lahko tudi več. Razmišljam tudi o tem, da bi se ob nedeljah prijavljali k 

sv. maši po telefonu. Potem bi lahko imeli tudi po več sv. maš in ne bi imeli 

več maš s prenosom.  

SVETI KRST je lahko ob nedeljah po sveti maši v ožjem družinskem 

krogu. Priprave na sv. krst so po dogovoru s starši in botri. 

POGREBI so prav tako v ožjem družinskem krogu. Pogrebna sv. maša je 

po pogrebu v župnijski cerkvi, ker je na Trati žal popolnoma premajhna. 

ŽUPNIJSKA PISARNA : je vedno odprta, še posebej, ko sem doma. Tako, 

da je za zagotovilo najbolje prej poklicati na moj mobilni telefon.  

P. 18. 1. 

ob 18.00 

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka – edinost kristjanov  

+ Marjana Flac, 30 dan 

T. 19. 1. 

ob 18.00 

Makarij Aleksandrijski, opat; bl. Friderik Irenej Baraga 

+ Marjeta Pucelj (obl.) 

+ Jožef Zakrajšek 

S. 20. 1. 

ob 7.00 

Fabijan, papež, mučenec; Sebastijan (Boštjan) mučenec 

+ Franc Rozman 

Č. 

 

21. 1. 

ob 18.00 

Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka 

+Martin Ahčin (obl.) 

+ Anica Vreček 

P. 22. 1. 

ob 18.00 

Vincencij (Vinko), diakon, muč,; Laura, devica 

+ Marina Jagodic, 7. dan 

S. 23. 1. 

ob 18.00 

Henrik Suzo, domini.; Ildefonz, škof; zaroka Marije in Jožefa 

+ Majda Kotnik 

+ Stane Jenko 

N. 24. 1. 

ob 8.00 

--------- 

3. nedelja med letom; Frančišek Saleški, škof; Felicijan 

- za žive in pokojne farane (PRENOS) 

+ Janez Murnik (obl.) 

P. 25. 1. 

ob 18.00 

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska 

+ Sirc Angela (obl.) 

+ Antonija Jenko 

T. 26. 1. 

ob 18.00    
Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova 

+ Francka Kozina (obl.) 

+ Alojz Lazar 

S. 27. 1. 

ob 7.00 

Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink; Teodorik 

+ Jože Stele 

Č. 28. 1. 

18.00 

Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj; Janez Galski 

+ Ana in Marjeta Kne 

+ Jaka Burgar 

P. 29. 1. 

ob 18.00 

Konstancij, škof; Valerij, škof 

- Velesovski Mariji v priprošnjo za zdravje »M« 

+ Stanislava Sajevic 

S. 30. 1. 

ob 18.00 

Hijacinta, tretjerednica; Martina, mučenka, Peter, menih 

+ Pavla Puškarič 

+ Jerič Pavel 

N. 31. 1. 

 

ob 8.00 

--------- 

4. ned. med letom – nedelja Božje besede; Janez Bosko, 

ustanovitelj salezijancev 

- za žive in pokojne farane  (PRENOS) 

+ Janez Kalan - Trata 

 

NAMENI SV. MAŠ od 18. 1. do 31. 1. 2021 

2. nedelja med letom 

 

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in 

še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je 

na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala,  

kaj je rekel, in odšla za Jezusom.  

Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da 

gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« 

Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), 

kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in 

bosta videla.«(prim. Jn 1,35–39) 
 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Končno, sedaj 

imamo vsaj med tednom svete 

maše. Tako da bomo sedaj 

redno vsake 14 dni krasili in 

temeljito očisti in razkužili 

cerkev. Zahvaljujem se 

skupini št, 3 iz Velesovega ki 

je to že temeljito uredila; sedaj 

pa je na vrsti 23. 1. skupina št. 

4 iz Velesovega. 

 

KORONA HECI 

OBISK »sm si šel mal 

pozvonit na vrata, ker je dober 

občutek, ko dobiš obiske."  
 



 

BIRMANCI so v tem tednu prišli po birmanske prijavnice. Prosim, da 

jih izpolnijo in če imajo botra izven naše župnije naj jih prinesejo skupaj z 

Dovoljenjem za botra čim prej nazaj. Naj bo to do konca meseca februarja. 

Če se bodo razmere glede korone umirile, bo Birma v naši župniji 16. maja 

ob 11. uri. Seveda, do takrat bo potrebno še marsikaj postoriti. V glavnem 

ste vse stvari zvedeli na zadnjem zoomu.  

SLOVENSKI ŠKOFJE PODPIRAJO  vsa prizadevanja za zaščito 

zdravja ljudi in vse napore za iskanje novih cepiv ter oblik zdravljenja za 

obolele s koronavirusno boleznijo covid-19. Po danes dostopnih podatkih je 

Evropska unija odobrila cepivi proti bolezni covid-19, ki jih izdelujeta 

farmacevtski podjetji Pfizer-BioNTech in Moderna. Za obe velja, da sta 

pridobljeni na etično sprejemljiv način ter nista pridobljeni iz zarodnih 

celičnih linij, zato jih katoličani lahko uporabljamo. Ob tem izražamo 

podporo državnim ustanovam in vladi, da so zagotovili brezplačno cepljenje 

vsem ljudem ter omogočili dostop do cepiva najprej tistim skupinam, ki so 

najbolj ogrožene. Papež Frančišek je napovedal, da se bo dal cepiti, in k 

temu spodbuja vse katoličane. Zato škofje priporočajo vsem duhovnikom, 

redovnikom, redovnicam in drugim pastoralnim delavcem, da se po posvetu 

s svojim osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje. S takšno odločitvijo 

bodo v veliki meri preprečili, da bi postali prenašalci okužbe, ter obenem 

zaščitili svoje zdravje kot tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Vsi, 

ki se bodo dali cepiti, bodo prispevali k umiritvi epidemije ter vrnitvi 

verskega življenja v naše cerkve, župnije in samostane. Škofje vse 

katoličane vabimo k nadaljevanju in doslednemu spoštovanju vseh ukrepov 

za preprečevanje epidemije. 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za + Angelco Kestnar 

(Vodice) brat Frančišek za 1 sv. mašo, nečak Franci za 1, nečakinja Marja 

za 1, za + Zofijo Potočnik (Struževo) je darovala Marja Remic za 1 sv. 

mašo, za + Klaro Hudavernik je darovala Marja Remic za 1 sv. mašo, za 

+ Bogomira Bizil eno sv. mašo »M.R.« Hvala za vaše darove, vsem 

pokojnim pa podari večni mir in pokoj v božjem naročju. R.I.P. 
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KAR MI JE NALOŽENO 
 

Bog, naš Oče, čudovito je 

tvoje stvarstvo.  

Vse ustvarjeno prihaja iz 

tvojih rok. Tudi mene si 

poklical v bivanje, mi dal za 

moje življenje nalogo, ki je 

ne more izpolniti nihče drug. 

Za svoje življenje imam 

poslanstvo.  

Morda ga tukaj na zemlji še 

ne bom čisto spoznal, toda 

nekoč mi bo popolnoma 

jasno. V to bivanje  nisem poslan kar tako brez namena, ampak 

kot člen dolge verige, most med ljudmi in generacijami. Gospod 

Bog, lepa je moja naloga: da zaključim tvoje delo, prinašam mir, 

delam dobro, služim resnici, živim po tvoji besedi – kjerkoli sem 

in kjerkoli bom. Amen. 
Youcat – Molitvenik za mlade, Molitev z otočja Fidži 

Grafika: Sabina Zorman 

 
18. 1.  2021                leto XXXIII                  št. 2              

 

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

