
 

 

 

 

 

OZNANILA IN OOBVESTILA od 5.7.  do 18. 7. 2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

PRED NAMI SO POČITNICE, ki nas bodo popeljale na različne kraje po 

Sloveniji in morda celo po svetu. Vam želim, da se imate vse povsod zelo 

lepo in prijetno. Naj vam ne bo odveč tudi tam, kjer boste živeli nekaj dni 

obiskati cerkev, biti pri sv. maši ali na kakšni lepi kulturni in drugačni 

prireditvi. Domov se radi vračajte veseli zdravi in polni lepih vtisov. 

Vsem iskreno voščim in privoščim zdravja in blagoslova. 

Kdor še razmišlja o cepljenju ima sedaj vse možnosti, da se čim prej odloči 

in celo izbere cepivo, s katerim bo obvaroval svoje življenje pred težkimi 

posledicami morebitne okužbe.  

 

 

S. 17. 7. 

ob 20.00 

Aleš spokornik; Leon IV.,  

+ Frančiška Zmrzlikar (obl.) 

+ Pavel Plevel 

N. 18. 7. 

ob 8.00 

ob10.00 

16. nedelja med letom: Elija iz Koštabone, diakon mučenec 

- za žive in pokojne farane 

+++ za starše, sestro in brate Selan ter prva obl. Za + 

Andreja Selan 

- za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu in 

v svetu 

P. 5. 7. 

ob 20.00 

Ciril in Metod, slovanska apostola, so zavetnika Evrope 

+ Po namenu romarjev - LUŽE  

T. 6. 7.  

ob 20.00 

Marija Goretti, devica; , mučenka;  

TRATA + Vilma Grilc (obl.) 

+ Franc Rozman 

S. 7. 7. 

ob 7.00 

Anton Zaccaria, duhvnik, red.ust.; blaženi Anton Vovk, škof 

+ M. B. v priprošnjo za zdravje 

Č. 

 

8. 7. 

ob 20.00 

Kilijan, škof in mučenec; Prokopij Palestinski, škof, muč. 

+Frančiška in Janez Rebernik 

+Franc Grilc 

P. 9. 7. 

ob 2000 

Veronika Guliani, mistikinja, opatinja 

+++ Gbinovi 

+Pavla Puškarič 

S. 10. 7. 

ob 20.00 

Amalija (Alma), redovnica; Rufina mučenka 

+Andrej Kern (obl.) – Boštarjev ata 

+ Jakob Burgar 

N. 11. 7. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

15. nedelja med letom- Benedikt, opat , zavetnik Evrope 

- za žive in pokojne farane 

+Marija Jenko 

+ Pavel Rezar 

P. 12. 7. 

ob 20.00 

Mohor, škof in Fortunat, diakon mučenec 

+Jožef Zakrajšek 

+ Marina Jagodic 

T. 13. 7. 

ob 20.00    
Henirk (Hinko)II. cesar; Klelija Barbieri, redovna ust. 

TRATA + Anica Vreček (Slavka) 

+ Andrej Ropret 

S. 14. 7. 

ob 7.00 

Kami de leliss, duhovnik; Frančišek, redovni ustanovitelj 

+ Vinko Cuderman 

Č. 15. 7. 

ob 20.00     

Bonaventura, škof, cerkveni učitelj; Frančišek Solan, red. 

+Jožefa Ogris 

+ Stanislava Sajevic 

P. 16. 7. 

ob 20.00 

Karmelska mati božja(Karmel), Elvira, opatinja 

+Jana in Marjan (obl.) ter Stane Jenko  

 

NAMENI SV. MAŠ od 21. 6. do 4. 7. 2021 

14. nedelja med letom 

 
Tisti čas je Jezus poklical k sebi 
dvanajstére in jih začel pošiljati po dva 
in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi 
duhovi in jim naróčil, naj razen palice  
ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne 
popotne torbe, ne denarja v pasu,  
obujejo naj sandale in naj ne oblačijo 
dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli 

stopite v hišo, ostanite tam,  dokler ne 

odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in 

vas ne poslušajo, pojdite od tam in si 

otresite prah z nog, njim v pričevanje.« 
(Mr 6,7–11) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinam iz Praprotne Police in 

sicer št. 5 in 6 za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje 

14 dni so naprošene v soboto 

10. 7. skupina št. 7 in v soboto 

17. julija skupina št. 8 iz 

Praprotne Police.  
 

Razburjen gost natakarju: 

»Oprostite! Prosim, ali bi lahko 

pogledali, če natakarica, pri 

kateri sem naročil kosilo, še dela 

pri vas? 



NEDELJSKE MAŠE OB SOBOTAH. 

Kakor smo se pred meseci odločili, zaradi KOVIDA, da bomo imeli tudi ob 

sobotah »nedeljske svete maše« vas sedaj obveščam, da bomo sobotne nedeljske 

maše v poletnih mesecih prekinili. V jeseni bomo skupaj z ŽPS – jem pretehtali 

nove odločitve. Hvala za razumevanje.   

ORATORIJ 2021: od 4. – 9. 7. 2021 

Na letošnjem oratoriju, ki je 20. po vrsti  imamo skupaj z 

animatorji 120 mladih. Vabim vas, da prinašate, kakor običajno 

pecivo in sadje. Toplo kosilo razen v sredo bo zagotovljeno ves 

teden. Vabim vas, da se nas spomnite v molitvi, da nam bo lepo in 

da bomo prejeli čim več blagoslovov in Marijinega varstva. 

KONCERT VOKALNE SKUPINE KVATROPIRCI 18.7. ob 20.00 na 

ploščadi pred župnijsko cerkvijo v 

Adergasu. Kvartopirci pripravljajo 

ob svoji 10. uspešni obletnici 

delovanja turnejo po Sloveniji. 

Naslov koncerta je 10 za 10, ki bo 

poklon slovenski glasbi. 

Kvartopirci si želijo, da omenjeni 

koncert postane slovenska 

koncertna klasika. Na odru se jim 

bo pridružil tudi 5 članski band 

sestavljen iz vrhunskih 

glasbenikov. Vsekakor bo koncert, doživetje, ki ga ne velja zamuditi. Vstopnice 

za koncert dobite na Petrolovih servisih in  EVENTIM, cena kart je 22 € . 

 

OB SMRTI + Jožeta Kašnarja ste darovali namesto cvetja in sveč za sv. 

maše:sosedje za 10 svetih maša, Petrčevi za 1, Štefka Svetelj z družino za 1, 

Rajko Rozman z družino za 1, KUD pod lipo Adergas za 1, Čevkovi Praprotna 

Polica za 1, Pristavovi za 2, Robi in Saša Kuhar, Luže za 1, Viktor Pungartnik 

za 1, Aleksander Kne za 1, Ciril kešnar za 1. Hvala vsem darovalcem za 

darovane maše pokojnemu Jožetu pa večni mir in pokoj 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  

 

                                                                                                                

POČITNICE– ČAS ZA ODKRIVANJE ČUDEŽEV 
V naročju Zemlje se nahaja veliko čudežev, ki si želijo biti odkriti, toda mi 
jih ne vidimo. Naše življenje je obdano s čudeži, ki želijo razveseljevati 
naše srce, vendar jih ne vidimo. Ker odpremo 
samo svoje oči, ne pa svojega srca. Ker stvari 
in ljudi, ki nam pridejo nasproti, nimamo od 
srca radi. Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel 
zadovoljstva v soncu, ki sije, v preprosit cvetlici 
na travniku, ki cveti, v otroku, ki gre mimo in te 
nasmeji. Če si ogledujemo cvetlice in ptice in 
ljudi, ker jih imamo od srca radi, potem vedno vidimo veliko več, potem 
dnevno odkrivamo čudeže. Oglej si kdaj oblake, kako se premikajo: 
ubežne tvorbe, v katerih tvoja domišljija vidi skrivnostne pošasti. Oglej si 
majhnega otroka, kako riše. Njegova domišljija čara z barvicami na 
majhen kos papirja cel svet. Oglej si babico, ki boža mačko, dva 
zaljubljenca na avtobusni postaji, dojenčka, ki spi v otroškem vozičku. In 
odkril boš, da v vseh stvareh leži več, kot človek vidi površinsko: spomin 
na raj. V vsakem dnevu tičijo čudeži, človek sploh ne more vseh našteti. 
Ko se riba v svojem svetu odpravi na odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, 
voda. Tako je tudi s človekom. Najbolj enostavnih in bistvenih reči 
svojega bivanja se najmanj zaveda. Kako pomemben je sveži zrak,          
vekomaj, ko mu grozi zadušitev. In kako lepo je mogoče dihati, ve šele, 
ko umre.                                                                                                                                                                                                                                     Povzeto po: Phil Bosmans 

Grafika: Sabina Zorman 
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