
 

OZNANILA IN OBVESTILA od 24. 5. do 6. 6. 2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI sv. birme in prvega svetega obhajila v 

mesecu maju zaključujemo. Še nekaj mesecev nazaj je bilo, kar nekaj 

negotovosti zaradi pandemije KOVIDA 19. Hvala Bogu, da se sedaj 

bolezen  umirja, čeprav moramo biti še vedno zelo pozorni na 

razkuževanje rok in nošenje mask. V cerkvi je še vedno vsaka druga klop 

prazna. Še bolje pa bo, ko se nas bo čim več cepilo proti tej bolezni. 

ZAHVALJUJEM SE staršem birmancev, ki ste postavili veliki mlaj 

(darovala ga je družina Jenko – Pr. Polica) ter male mlaje (darovala 

družina Zupin tudi Pr. Polica) Hvala staršem birmancev, ki ste se tako lepo 

in z veseljem zbrali ter pletli venčke, temeljito očistili cerkev in okolico.  

HVALA staršem prvoobhajancev, ki  ste  očistili cerkev in okolico .  To 

delo je zelo važno, saj nas vabi k sodelovanju. Šele potem, ko se osebno 

vključiš v skupno pripravo na praznik lahko spoznaš, koliko truda in dobre 

volje je potrebno, da je naša župnijska cerkev vedno lepo čista, urejena in 

okrašena.   

S. 5.6. 

ob 19.00 

Igor, knez, menih; Svetko, mučenec; - prva sobota 

+ Vida Ribnikar (obl.) 

N. 6. 6.  

ob 8.00 

ob10.30 

10. nedelja med letom; Norbert, škof; Gilbert, opat 

- za farane – PROCESIJA 

- Janez Ribnikar P. 24. 5. 

 

ob 8.00 

ob 19.00 

BINKOŠTNI PONEDELJEK – Marija Pomočnica 

kristjanov – Marija Pomagaj; Marija Mati Cerkve 

po namenu romarjev – VOGLJE 

+ Angelca Kestner 

T. 25. 5. 

ob 19.00 

Urban I., papež; Gregor VII., papež  

-v zahvalo za vse prejeto »A.D.« 

S. 26. 5. 

ob 19.00 

Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof; Godon, opat 

+ Jožef Zakrajšek 

+ Jožefa Ogris 

Č. 

 

27. 5 

ob 19.00 

Alojz Grozde, mučenec; Julij, mučenec 

+ Jože  in Frančiška Lah in +++ Jurjevčevi 

+ Angela Dobnikar 

P. 28. 5. 

ob 19.00 

German, Pariški, škof; Just, Španski, škof; Margareta muč.; 

+ Bogomir Bizilj 

S. 29. 5 

ob 19.00 

Maksim Emonski, škof; Pavel VI., papež – kvatre 

+++ starši Tonin 

+ Anica Vreček 

N. 30. 5. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

Nedelja Svete Trojice; Kancijan in drugi oglejski 

mučenci; Ivana Orleanska, devica 

-Za žive in pokojne farane 

+ Jože Sirc 

Šmarnice pri kapelici na poti na Štefano Goro 

P. 31. 5. 

ob 19.00 

Obiskanje Device Marije; Vital, menih;  - sklep šmarnic 

+ Ana Petrič in Mrkčovi, Jerič Pavel, Knapčevi in za 

zdravje 

T. 1. 6. 

ob 19.00    
Justin, mučenec; Roman, škof 

prošnja za vse potrebe D. A. 

S. 2. 6. 

ob 7.00 

Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof 

+ Franc Grilc 

Č. 3. 6. 

ob 8.00 

ob 19.00     

SV. REŠNJE TELO IN KRI; Karel Lwanga, drugi muč. 

-za zdravje in dober namen »H« 

+ Ivan in Marija Rebernik 

P. 4. 6. 

ob 19.00 

Peter Veronski, redovnik, mučenec; - prvi petek 

+ Ana in Franc Koželj 

 

NAMENI SV. MAŠ od 24. 5. do 6. 6. 2021 

Binkošti  

 
Kadar pa pride Tolažnik, ki vam 

ga bom jaz poslal od Očeta, Duh 

resnice, ki izhaja od Očeta, bo on 

pričeval o meni.  

Pa tudi vi boste pričevali, ker ste 

od začetka pri meni. (Jn 15,26–

27) 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala staršem 

birmancev in prvoobhajancev, ki so 

zadnje 3 tedne čistili in krasili 

cerkev. Še posebej zahvala gospe 

Angelci Maček in njeni ekipi za 

okrasitev (ata Jože in hči Monika) Za 

naslednji teden, 29. maj prosim 

Praprotno Polico št. 1. in 5. junija. 

št. 2.  

 

Danes me je učiteljica vprašala, če 

imam še kakšnega brata ali sestro. 

Rekel sem, ne« pravi Tomaž mami. 

»Kaj pa je ona rekla?« - »Hvala 

Bogu! 



Zahvala še posebej velja družini Maček (Angelca, Monika, Petra, Zala) iz 

Adergasa ter organistoma Danetu Selanu in Maticu Podobniku. Hvala tudi 

družini Sirc, organistki Nancy Sirc iz Adergasa, ki so prevzeli skrb za petje pri 

prvem sv. obhajilu.  

VEROUK ZAKLJUČUJEMO. V zadnjem tednu vsi otroci povabljeni 

namesto k verouku k šmarnicam. Tudi tisti, ki letos še niste bili pri šmarnicah, 

povabljeni po Marijin Blagoslov. 

Spričevala bomo delili na nedeljo Svetega Rešnjega telesa, to je 6. junija. Ob 

8h bo sv. maša s procesijo in ob 10.30 bomo imeli še eno sveto mašo brez petja. 

ORATORIJ 2021: od 4. – 9. 7. 2021 
ORIGINALEN.SEM 

Tako je naslov letošnjemu oratoriju. Glavni junak je 

Carlo Acutis, mlad najstnik, naš sodobnik, ki je pri 15 

letih umrl za levkemijo. Zaradi njegovega globokega 

odnosa z Bogom, žive vere, dobrodelnosti in čudežev, ki 

so se začeli dogajali po njegovi smrti, so ga ljudje že 

kmalu prepoznali za svetnika. Prijavnice so v cerkvi, in na spletni strani 

naše župnije.. 

URNE MAŠE????: Odziv na prošnjo glede darov za maše in park je na 

področju vasi Velesovega in Praprotne Police zelo slab. Na TRR. je nakazal do 

danes le en darovalec. Nekaj jih je prineslo v pisarno. Bolj natančne podatke 

in zaključke, bom podal v naslednjih oznanilih. Svete maše so bile darovane in 

prosim Vsemogočnega naj pošlje blagoslova vsem našim kmetom, vrtičkarjem 

in delavcem. 

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA bo v nedeljo, 6. 6. ob 8h  

Vabim vas, da tako, kakor običajno pripravite in uredite oltarje za vse 4 

evangelije, ki jih preberemo na običajnih mestih. Letos bomo izjemoma imeli 

še drugo sv. mašo in sicer ob 10.30. Ta sveta maša bo brez petja. Vse farane 

pa v čim večjem številu vabim k procesiji.  

MARIJIN DAN  bo v soboto, 12. junija od 9h do 12h. 

PROSLAVA ob 30. letnici neodvisnosti Slovenije bo 3. julija zvečer s 

sveto mašo za domovino! 

 

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  

 

                                                                                                                 

PRVO SVETO OBHAJILO 
 

 

Kadar vredno prejmemo sv. 

obhajilo, čutimo njegove 

učinke, saj nam daje moč za 

premagovanje življenjskih 

ovir, nas krepi v svetosti.  

To nam najbolje prikazujejo 

življenja svetnikov, ki so 

lahko vztrajali samo s 

pomočjo svetega obhajila. 

Sami na sebi so izkusili, kako 

obilne duhovne sadove pri-

naša sveto obhajilo. Na te 

sadove so se sklicevali pri 

svojem oznanjevanju.  

 

 

Grafika: Sabina Zorman 
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