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NOVOSTI OB OBISKU SVETIH MAŠ: Glede na izboljšave glede 

problemov in okuženosti z epidemijo, je nekaj novosti glede obiska svete 

maše.  

1. V cerkev lahko prihajate samo zdravi ljudje (kakor do sedaj) , med 

tednom in  po prazniku Svečnice tudi ob nedeljah. Vsi moramo upoštevati 

navodila, ki jih je pripravil NIJZ (maska, razkužilo, razmik med ljudmi…) 

2. Vsako soboto bo tudi nedeljska sveta maša, da se bomo lažje in 

pravilno razvrstili.  

3. Sorodniki iz iste družine sedite skupaj v eni klopi. Če vas je več kot 5, 

sedite v dveh klopeh. 

4. Verouk bomo v naslednjih 14. dnevih imeli še na daljavo tako, kakor do 

sedaj. 

P. 1. 2.  

ob 18.00 

Brigita Irska, opatinja; Sever, škof 

-za zdravje v čast Sv. Mihaelu (M.K.) 

+ Martin Ahčin 

T. 2. 2. 

ob 8.00 

 

ob 18.00 

Jezusovo darovanje – SVEČNICA; Simeon in Ana, preroka 

+ Miranda Mertelj (obl.) in Valentin Pestar in Valentin 

Mertelj 

+ Frančiška in Janez Plevel (obl.) 

S. 3. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Blaž, škof, mučenec in blaženi Janez Gnidovec 

+ Franc Grilc 

+ Vinko Cuderman 

Č. 

 

4. 2. 

ob 18.00 

Oskar (Ansgar), škof; Janez de Britto, mučenec 

+ Jože Špenko (obl.) 

+ Franc Rozman 

P. 5. 2. 

ob 18.00 

Agata, devica, mučenka; Albuin, Ingeniun, škof; prvi petek 

+ Miha in Marija Brce 

+ Jože Stele 

S. 6. 2. 

ob 18.00 

Doroteja, mučenka, Pavel Miki, duhovnik; prva sobota 

+++ Martenčetovi 

N. 7. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

5. nedelja med letom; Nivard, redovnik; Rihard, kralj 

- za žive in pokojne farane 

+++ družina Urbanček 

P. 8. 2. 

ob 8.00 

Hieronim, redovnik; - Prešernov dan 

+ Anica Vreček 

+ Jožef Zakrajšek 

T. 9. 2. 

ob 18.00    
Apolonija (Polona), devica, mučenka; Ana Katarina 

+ Marija Zorman (obl.) – Thovnikova mama 

+ Pavla Puškarič 

S. 10. 2. 

ob 7.00 

Sholastika, devica; Alojzij Stepinac, škof, mučenec 

-velesovski Mariji v priprošnjo »H« 

Č. 11. 2. 

18.00 

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 

+ Marina Jagodic, 30. dan 

P. 12. 2. 

ob 18.00 

Feliks, opat; Evlalija, mučenka 

V čast Sv. Duhu (Ž. K.) 

+ Stane Jenko 

S. 13. 2. 

ob 18.00 

Jordan Saški, redovnik; Kristina , vdova; Gilbert, škof 

+++ starši in brat Polajnar 

N. 14. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

6. nedelja med letom; Valentin (Zdravko), duhovnik 

- za žive in pokojne farane 

+ Ana Jerič (obl.) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 1. 2. do 14. 2. 2021 

5. nedelja med letom 
 

 
 

Simonova tašča je ležala, ker je bila 

vročična, in brž so mu povedali o njej.  

Pristópil je, jo prijel za roko in jo 

vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim 

je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce 

zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in 

obsedene.     (Mr. 1,30–32) 
 

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, 4 iz Velesovega ki, 

je to že temeljito uredila; sedaj 

pa je na vrsti 6. 2. skupina št. 

5 iz Velesovega. 

 

KORONA HECI 

Prišli so čudni časi…Pred 

vhodom v banko piše: 

»Obvezen vstop z masko in 

rokavicami. 
 



POVABILO : Vsak vikend bomo imeli torej 3 nedeljske svete maše. To prakso 

bomo začeli 6. februarja. Pri teh mašah pa še ne bo zborovskega petja, razen 

solisti na koru in organista, kakor do sedaj. Tudi prenosa preko svetovnih 

spletov ne bo več. Torej, gremo k sveti maši! 

DAROVANJE ALI OFER ZA »SVEČAVO« bo zopet, kakor običajno v 

nedeljo 7. februarja pri obeh sv. mašah. V soboto pa bo darovanje za elektriko 

v »pušco«. Hvala za vse darove. 

VSE LJUDI DOBRE VOLJE vabim, da se še naprej na vseh področjih 

življenja natančno držimo navodil NIJZ-ja, ter tako pomagamo celotnemu 

razpoloženju k izboljšanju našega vsakdanjega življenja. Skupaj bomo boljši in 

bomo zmogli! 
 

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - INFORMATIVNI DAN bo potekal v 

treh terminih, in sicer v petek, 12. februarja, ob 9. uri in ob 15. uri ter v soboto, 13. 

februarja, ob 10. uri. Vsakič se najprej srečamo v Zoomu, potem pa te čaka 

dogodivščina: interaktivni voden ogled šole in dijaškega doma, ki si ga boš lahko 

oblikoval/-a po svojih željah. Na koncu te bodo v pogovornih sobah v Zoomu čakali 

dijaki, nekdanji dijaki, profesorji, ravnatelja gimnazije in dijaškega doma ter 

svetovalna delavka, ki bodo z veseljem odgovarjali na tvoja vprašanja. 

Do vseh dogodkov dostopaš preko spletne strani 

vpis.stanislav.si 

Spremljaš nas lahko na družbenih omrežjih: 

https://www.facebook.com/Skofijska  

https://www.instagram.com/skofijskaklasicnagimnazija/  

https://www.facebook.com/Jeglicev  

https://www.instagram.com/jeglicevdijaskidom/ 

 
NAMESTO CVETJA IN SVEČ za + Marino Jagodic so darovali za svete maše: 

Teklevi za 2, Pirhovi – Spodnji Brnik za 2; brat Srečo z družino za 2; družina Kozjek 

– Predoslje za 1; Dragarjevi – Velesovo za 2; Jurčnekovi za 1, sestrična Minka z 

družino za 1; sestrična Veronika z družino za 1, Francka Bašelj za 1; mož Tone za 3; 

Marjeta Jagodic za 5, Matej Brankovič za 3, Tjaša Rems za 1; sosedje za 4; Vreček 

Andrej za 1, Vreček Tomaž, Mojca, Jakob, Ožbej in Blaž za 1; bratranec Ivo z družino 

za 1, Franc in Kati Janc za 1, Jože in Angelca Maček za 1; Puškarič Tone za 2; Helena 

Pokoren za 1; Nečaki za 2; Minka Martinjak za 1; Hvala tudi za dar »Za cerkev« ko 

ste darovali Teklevi, brat Srečo, mož Tone ter nečaki,  skupaj 310,00 EUR. Hvala za 

vse darove. Marina pa naj počiva v miru Božjega naročja. 

  
  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 

 

 

 

LUČ V RAZSVETLJENJE 
 

Prvotno ime današnjega praznika je bilo Marijino 

očiščevanje. Po Mojzesovi postavi je morala namreč 

vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu 

priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. 

Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova 

mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ne bi 

obvezoval. Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi tukaj pokazala za 

Gospodovo deklo in izpolnila je Božjo postavo. Evangelist Luka v poročilu o 

njenem obisku v jeruzalemskem templju, ki smo mu prisluhnili danes, omenja 

srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje 

ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: 

»Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje 

oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje 

poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.« Današnji praznik pa imenujemo tudi 

svečnica. Ime je dobil po obredu blagoslavljanja sveč. Pomen tega obreda pa je 

jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, 

ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet. Hrepenenje po svetlobi je med 

prvobitnimi značilnostmi človeške narave. Cerkev, ki je uvedla blagoslov sveč na 

današnji dan, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je 

povzdignila v svet nadnarave, v cerkveni obred: v njem je ‘luč’ prispodoba Mesija, 

ki ‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva smisel sveta in življenja.  
Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan 

Grafika: Sabina Zorman 
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