
 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA IN OBVESTILA od 10. 5. do 23.5. 2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEDEMIJA KORONA VIRUS: Hvala vsem, ki se držite in spremljate 

navodila NIJZ-ja. Samo na ta način bomo enkrat v prihodnosti vstopili v 

varnejše območje našega življenja, druženja in obiskovanja bogoslužja. 

Prav v zadnjem času nam je epidemiološka slika pokazala izboljšanje 

stanje za naše druženje. Verouk ostaja v okoliščinah, ki jih zapovedujejo 

navodila. Birmanci  pa res nimajo več rednega verouka, ampak se vsi 

udeležujejo redne devetdnevnica za sv. birmo.  

BIRMANCI + starši + botri   imajo srečanje z opatom v ponedeljek, 10. 

maja ob 18h. Zberemo se v župnijski cerkvi. 

Sicer pa je lahko vsakokrat pri sveti maši lahko 136 ljudi. To pomeni: 
- držite se navodil -  razdalja 1,5 m, vsaka druga klop je prosta, razkuževanje…… 

- ta pravila veljajo za vsako sveto mašo, tako med tednom, kakor ob nedeljah. 

- Če pa sedijo sorodniki skupaj, jih je lahko celo več kakor 153. 

 

P. 10. 5. 

ob 19.00 

Job; Damijan, misionar; Trsatska M. B.- prošnji dan 

-urna maša – za dobro letino = ADERGAS 

+ Katarina Prosen 

T. 11. 5. 

ob 19.00 

Pankracij, mučenec; Mamert – škof;- prošnji dan 

-urna maša  - za dobro letino = TRATA 

+ Janez Kalan - Trata  

S. 12. 5. 

ob 19.00 

Leopold Mandič, redovnik – prošnji dan 

-Urna maša – za dobro letino = PRAPROTNA POLICA 

Č. 

 

13. 5. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Gospodov vnebohod; Fatimska M. B.; Servacij – prošnji dan 

-urna maša -  za dobro letino = VELESOVO 

+ Julka Pungartnik (obl.) 

+ Stane Jenko 

P. 14. 5. 

ob 19.00 

Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka 

+ Franc Bašelj in +++ Kodranovi 

S. 15. 5. 

ob 19.00 

Izidor, kmet; Zofija (Sonja) , mučenka 

+ Ana Petrič 

N. 16. 2. 

ob 8.00 

ob 11.00 

 

7. Velikonočna ned., nedelja - sredstev druž. obveščanja 

- za žive in pokojne farane 

- SVETA BIRMA – v čast svetemu Duhu za birmance 

+ Franc Grilc 

+ Marina Jagodic 

P. 17. 5. 

ob 19.00 

Jošt, puščavnik; Paskal Bajlon 

+Martin Ahčin  

T. 18. 5. 

ob 19.00    
Janez I. papež 

+ Janez Ribnikar 

S. 19. 5. 

ob 19.00 

Ivo Bretonski; Peter Calestin;, papež 

+ Pavla Puškarič,  

Č. 20. 5. 

ob 19.00 

     

Bernard Sienski, duhovnik;  

+ Stanislava Sajevic 

+ Antonija Jenko 

P. 21. 5. 

ob 19.00 

Marjeta, redovnica; Emil – Milan; Julija - Julka 

+Jaka Burgar 

+ Jerič Pavel  

S. 22. 5. 

ob 19.00 

Marjeta  Kasijska, redovnica; Emil; Milan; Julija 

+ Miro in Mirko Mlakar (obl.) 

N. 23. 5. 

ob 8.00 

ob 10.00 

BINKOŠTI ; Servul, Tržaški - mučenec 

-žive in pokojne farane 

+ Anica Vreček in + Marija Peric 

 

NAMENI SV. MAŠ od 10. 5. do 23. 5. 2021 

6. velikonočna nedelja – nedelja  

turizma  

 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:  

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz 

vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če 

boste izpolnjevali moje zapovedi, boste 

ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi 

jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in 

ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam 

povedal, da bo moje veselje v vas in da 

bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja 

zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor 

sem vas jaz ljubil.         (Jn 15,9–12)  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se 

zahvaljujem skupini št. 12 iz 

Velesovega za čiščenje in 

krašenje cerkve. Hvala tudi 

staršem birmancev, ki so 

temeljito očistili cerkev in 

pripravili za ta teden in za sveto 

birmo. V soboto, 22. maja so na 

vrsti starši prvoobhajancev. 
 

Veterinar je bi izvoljen za 

poslanca v parlamentu. Nekega 

dne ga neki naduti poslanec 

vpraša: »Ali ste res 

živinozdravnik?« - Tko je. Vam 

lahko kaj pomagam? 



- BOGU HVALA IN NAŠIM PREDNIKOM, KER IMAMO TAKO 

VELIKO CERKEV. 

V TEM MESECU, ko je tudi mesec šmarnic lahko mirne duše pridete vsi, 

katere vas povabi Marija k Šmarnicam. Cerkev je dovolj velika za vse. Pa še 

vedno, kaj ostane prostora za mimoidoče.  

Morda bomo čez en teden dobili še nova navodila, ki bodo še bolj 

optimistična. Hvala vam za zaupanje in sodelovanje. 

OBVESTILA ZA PRVOOBHAJANCE: 

Korona in vse spremljajoče posledice so nas zagotovo presenetile. Vesel sem, 

da smo z letošnjimi prvoobhajanci lahko naredili vsaj en dan duhovne obnove 

in kar nekaj srečanj v živo ali preko »zooma«.  Vsi smo si želeli še več, vendar 

kakršna je situacija; Bogu hvala za to kar imamo.  

1. Zelo sem vesel, da prvoobhajanci obiskujejo šmarnice, ki so vsak dan do 

konca majnika ob 19h, razen ob nedeljah ob 14h pri kapelici na poti na 

Štefano goro. Z obiskom šmarnic obiskujejo tudi srečanje z evharističnim 

Jezusom, ki ga bodo v nedeljo prejeli v resnici pri sv. obhajilu. Kolikor le 

morete vas dragi starši prosim, da prihajate vsak večer do njihovega 

praznika k šmarnicam in na ta način na srečanje z Jezusom v živo. Tako  

se otroci  srečujejo med seboj in z Jezusom pa tudi z župnijo. Naj le 

pridejo. 

2. Starši prvoobhajancev in prvoobhajanci imamo zadnje srečanje v četrtek 

20. maja ob 17.30. Prvoobhajanci bodo imeli svojo prvo sveto spoved, 

ob istem času bodo šli lahko k spovedi starši, kateri ste poročeni, ostali pa 

lahko pristopite k duhovnemu pogovoru. 

URNE MAŠE bodo vse v župnijski cerkvi. V Adergasu, in na Trati vas bodo 

obiskali mežnarji in ključarji. V Velesovem je ključar na bolniški in zato 

prosim, da svoj dar nakažete na župnijski TRR, ki je naveden spodaj; Praprotna 

Polica pa še nima ključarja (že tretje leto) in vas prosim, da svoj dar nakažete 

na TRR ali prinesete v župnišče. Hvala vam za vse vaše darove, s katerimi 

lahko pokažemo hvaležnost za urejen park pred cerkvijo in prosimo za dobro 

letino ter blagoslov pri živini v hlevih naših kmetov! 
 

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. 

 

                                                                                                                 

BIRMA  
 

Naši birmanci bodo  16. maja 

praznovali  praznik Svetega 

Duha. To je dan veselja. To 

veselje lahko občutimo, če 

Svetemu Duhu damo popolno 

prostost, da v nas lahko deluje 

v vsej svoji polnosti. 

Božji Duh je zavel skozi srca, 

ki so ga sprejela, in veje že 

stoletja. Vodil je očake, preroke 

in vse Božje ljudstvo skozi vso 

zgodovino človeštva. Veselimo se toliko svetih likov v cerkveni zgodovini, 

mislimo na postave papežev sedanjega časa, pa tudi na mnoge druge osebnosti. 

Vidimo ga v delih tistih, ki so med nami in so Duha po Kristusovi obljubi prejeli 

z odprtim srcem – z odprtimi rokami ga delijo naprej. Tudi v našem času je navzoč 

v ljudeh, ki so zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih del.  

In kako se dogaja z nami? Je mogoče v našem življenju razbrati moč in delovanje 

Svetega Duha? Kako boječi smo, kadar bi morali pokazati svojo vero! Binkošti pa 

nas spodbujajo, da se čimbolj zavestno vsak dan prepuščamo skrivnostnemu 

vodenju Svetega Duha. 
Po: Bogoslužno leto B 

Grafika: Sabina Zorman 
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