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EPEDIMIJA ŠE TRAJA. Res je, da so se razmere v velikem procentu 

izboljšale, toda virus KORONE je še vedno med nami in zgleda, da bo 

dokler ne bomo vsi sprejeli proti zdravila ali cepljenja. Hvala vsem 

zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki z veliko požrtvovalnostjo 

skrbijo in bedijo nad obolelimi praktično že eno leto. Res so se razmere 

vsaj toliko izboljšale, da že par tednov Osnovne šole delujejo v posebnih 

pogojih. 

TUDI Z VEROUKOM BOMO ZAČELI: 

Ta teden bomo začeli najprej z 2. (pon. 14.30) in 3. razredom (tor. 13.30)   

- prvoobhajanci,  ter z 8.  (pon. 17.00) in 9. razredom (tor. 17.00) – 

birmanci. S SEBOJ NAJ OTROCI PRINESEJO MASKE. VEROUK  

P. 1. 3. 

ob 18.00 

Albin (Zorko), škof; Evdozija, mučenka; Feliks III., papež 

+ Andrej Ropret, 7. dan 

T. 2. 3. 

ob 18.00 

Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja; Angela od križa 

+ Jože Stele 

- v čast Sv. Duhu za dušno in telesno zdravje 

S. 3. 3. 

ob 9.00 

 

Kunigunda, kraljica; Marin in Asterij, mučenca 

+ Janez Ham 

+ Franc Grilc 

Č. 

 

4. 3. 

ob 18.00 

Kazimir, kraljevič; Lucij I., papež; Hadrijan, mučenec 

+ Jožica Ogris, 7. dan 

P. 5. 3. 

ob 18.00 

Hadrijan ;  Olivija (Livija) mučenka: prvi petek 

- za zdravje G. S. 

+ Martin Ahčin 

S. 6. 3. 

ob 18.00 

Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica; - prva sobota 

+ Angelca Kestnar – Vodice 

+ Antonija Jenko  

N. 7. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. postna nedelja; Perpetua in Felicita, mučenki 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

+ Franc Rozman 

P. 8. 3. 

ob 18.00 

Janez od Boga, redovnik; Beata (Blaženka), redovnica 

+ Jožef Zakrajšek 

+ starši in brat Bučar 

T. 9. 3. 

ob 18.00    
Frančiška Rimska, redovnica; Bruno, škof;  

+++ starši Pavec in brat Janez 

+ Manca Flac 

S. 10. 3. 

ob 7.00 

40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof 

+ Anica Vreček 

Č. 11. 3. 

18.00 

Benedikt, škof; Sofronij, škof; Konštantin,  spokornik 

+ Jože in Angela Grilc 

+++ Petrčevi 

P. 12. 3. 

ob 18.00 

Inocenc I., papež; Justina, devica, redovnica – gregorjevo 

+ Miha in Ivanka Kepic (obl.) 

+ Zofija Potočnik (Struževo) 

S. 13. 3. 

ob 18.00 

Kristina, mučenka; Leander Seviljski, menih  

+ starši Marija in Miha ter Miha Bidar (obl.)  

N. 14. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. postna nedelja – papeška nedelja; Matilda 

- za žive in pokojne farane 

+++ Brlinovi, Bankovi, Vidmarjevi, Gašperlinovi, 

Moranovi in Anica Moran 

 

NAMENI SV. MAŠ od 1. 3. do 14. 3. 2021 

3. postna nedelja  

 

V templju je našel prodajalce volov, 

ovc in golobov ter menjalce denarja, 

ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel 

bič ter vse izgnal iz templja z 

ovcami in voli vred. Menjalcem je 

raztresel denar in prevrnil mize, 

prodajalcem golobov pa rekel: 

»Spravite proč vse to in iz hiše 

mojega Očeta  

ne delajte tržnice!«(Jn 2,14–16) 

 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Ker smo še v vedno v 

epidemiji je potrebno vsakokrat 

cerkev temeljito urediti razkužiti 

in pripraviti za sveto bogoslužje. 

Zato se vsem, ki z veseljem 

pripravite in kljub postnemu času 

cerkev lepo uredite za sveto 

bogoslužje. Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 6 iz Velesovega.  

V soboto, 6. 3. je na  vrsti 

skupina št. 7 iz Velesovega.  
 
PENTLJA – nedelja je in mali 

Andrejki hoče mama v lase 

pripeti veliko pentljo. Toda 

deklica se upre: »Mama saj 

vendar nisem darilo!« 



BOMO UREDILI TAKO, DA SE Z DRUGIMI SKUPINAMI NE 

BOMO SREČEVALI. Z ostalimi bomo imeli verouk še na daljavo, vsaj 

še nekaj časa…??? 

V SREDO, 3. MARCA bo sv. maša ob 9h, ker imamo duhovniki naše 

dekanije konferenco s sveto mašo.  

VRAČAMO SE V CERKEV: Še kar naprej ni nobenih novih navodil 

glede obiska svete maše. Sedaj imamo tudi ob sobotah nedeljsko sv. 

mašo, ter ob nedeljah ob 8h in ob 10h, pri katerih še ne smemo prepevati 

in se moramo držati vseh navodil, ki nam jih priporoča NIJZ.  

Najpomembnejše je, da prihajamo k sveti maši zdravi, da ne čutimo 

nobenih znakov katerekoli bolezni. Upajmo, predvsem to, da se 

zdravstvena situacija ne bo poslabšala in da bomo za velikonočne 

praznike vsaj tako v redu, kakor do sedaj, ali pa še boljše. 

Sam pa menim, da bomo najbolj varni, ko se bomo v čim večji meri cepili 

proti bolezni KOVID 19. 

KRIŽEV POT – postna pobožnost je vsak petek ob začetku svete maše 

in ob  nedeljah 10 minut pred sveto mašo. Lepo povabljeni. 

MINISTRANTJE: Nekateri že lepo redno prihajate tudi med tednom k 

sveti maši. Drugi, ki še ne veste, da lahko pridete k sveti maši ste lepo 

povabljeni, da se nam pridružite ob tedenskem dežurstvu in ob nedeljah. 

BIRMANCI ne pozabite na sveto mašo tudi med tednom. Ne pozabimo 

na celostno pripravo na zakrament Svetega Duha. 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ za + Andreja Ropret so darovali za 

svete maše: Liparjevi iz Vogelj za 2, družina Hočevar za 1, sestrična 

Marinka za 1, sestrična Dragica Skumavec za 1, sestrična Mateja 

Poljanšek za 1, sestrična Ivka Roblek za 1, sestrična Ljuba z družino za 

1, PGD Velesovo za 2, športno društvo Adergas za 1, sosedje; Šimenčevi 

za 1, Boštjančkovi za 1, Tramučni za 1, Ribnikar Zvone za 1, Udamova 

Tončka za 1, Burgarjevi za 1, Kvedrovi za 1, Ropretovi za 1, teta Ivanka 

za 1, Anica Ropret za 1, bratranec Ivo – Hotemaže za 1, Kegljaški klub 

Adergas za 1, Kegljaški klub Grintovec za 1. Hvala vam za vse darovane 

svete maše, rajnemu Andreju pa večno Veliko noč v nebesih. 
 

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 HVALA ZA VAŠE DAROVE ZA CERKEV, ki jih nakažete na 

TRR. 

 

 

POSTNI ANGEL 

 

 
Rad kleče Boga slavi, ljudi poboža s 

svojimi perutmi. Vsak dotik je 

človeku vabilo, da stopi na postno 

pot, ki vodi iz začarane krožne poti 

naravnost k izviru. Sam Gospod se je 

postil 40 dni, premagal skušnjavca in 

tako posvetil človeka postne dni. 

Njegov post so angeli v nebesih 

budno spremljali, saj bi ga na rokah 

nosili. Če bi kamni na poti ga  motili. 

Nas pa angel posta vabi, da bi 

pozorno na svoje srce – od koder 

prijahajo hudobne misli in želje 

pazili, da bi se postili. Vse maske, za 

katerimi  skrivamo svoj resnični obraz odložili, da bi molili. Ne tako, da nas vidijo 

ljudje ampak tako, da molitev v duhu in resnici doseže Božje srce- da bi v miloščini 

delili odprto srce in na skrivnem pomagali premagovati bratu gorje. Vse to je že jasno 

v Svetem pismu piše. Angel posta le ponavlja in želi, da nikomur in nikdar iz 

spomina ne izbriše.                Pater Janez Šamperl: Čisto vsakdanji Angeli 
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