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VEROUK 
Vsi ki smo zdravi smo že začeli z rednim veroukom. Hvala staršem, ki so 

uredili vse ostale po šolske in obšolske  dejavnosti tako, da ni nobenih težav. 

Sedaj se le tega urnika držimo!  Držimo se tudi priporočil NIZ – ja, da bomo 

zdravi. V Jezusove urice še enkrat povabljeni. Sedaj je vpisana šele ena učenka 

in to je premalo. Torej otroci letnik 2015 ali 2016 lepo vabljeni. Vsaj 5 otrok 

mora biti za eno malo skupinico. 

KOVID IN VSTOP V CERKEV: Vsi starejši od 15. let morajo imeti dokazila 

za PCT kar pomeni : PREBOLEL, CEPLJEN, TESTIRAN.  

V cerkvi je potrebna 1,5 m razdalja med vsakim vernikom, razen med tistimi, 

ki so iz istega gospodinjstva.  

Vse ostale natančne informacije veljajo tako, kakor za ostale javne prireditve. 

Bolj natančna navodila lahko dobite na spletni strani »katoliška cerkev« 

S. 2. 10. 

ob 18.00 

Angeli varuhi, Leger, škof- prva sobota 

+ Srdinčevi in Žnidarjevi 

+ Franc Grilc 

N. 3. 10.  

ob 8.00 

ob10.00 

ob 11.30 

27. ned. med letom- rožnovenska nedelja (OFER) 

+ za žive in pokojne farane 

-za zdravje Z. T. 

-zlata poroka – Miha in Dragi Ropret 

 

NAMENI SV. MAŠ od 20. 9. do 3. 10. 2021 

P. 20. 9. 

ob 18.00 

Andrej Kim Tae-gon, duhovnik; in drugi korejski mučenci 

+ Ivan Petrič  30. dan 

T. 21. 9 

ob 18.00 

Matej (Matevž), evangelist, apostol, Jona prerok 

+ Jenko Matevž 

+ Kristina Kosem (obl.) in Jože Kosem 

S. 22. 9. 

ob 7.00 

Mavricij, muč.;Pavel in Avguštin korejska. Katehista, muč. 

+ Anica Vreček 

Č. 

 

23. 9. 

ob 18.00 

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik; Lin papež 

+ Franc in Marija Grilc (obl.) 

+ Jože Zakrajšek 

P. 24. 9. 

ob 1800 

Anton Martin Slomšek; Rupert Salzburški, škof 

+ Jana in Marija Jenko 

+  Stane Jenko 

S. 25. 9. 

ob 7.00 

Sergij Radoneški, menih; Firmin, škof mučenec 

+ Pavel Jerič 

N. 26. 9. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

26. ned. med letom; Slomškova nedelja, ekumenski dan 

 - za žive in pokojne farane 

+ Janez Klemenčič (obl.) 

+ Cirila Kern (obl.) 

P. 27. 9. 

ob 18.00 

Vicencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov 

+ Anica Novak - Kanada 

+ Stanislava Sajevic 

T. 28. 9. 

ob 18.00    
Venčeslav (Vaclav), mučenec; Lioba (Ljubica), devica 

+ Ciril Hrnčič in za Božji blagoslov v družini 

+ Jožefa Ogris 

S. 29. 9. 

ob 7.00 

Mihael, Gabrijel, Rafael nadangeli ; Cierijak, pušč. opat 

+ Marina Jagodic 

Č. 30. 9 

ob 18.00     

Hieronim, duh., cerkveni uč.; blaženi Andrej, Majcen, misijonar 

+ Jože in Angela Grilc 

+ Andrej Ropret 

P. 1. 10.  

ob 18.00 

Terezija Deteta Jezusa, devica, cer. učiteljica;  
+ Majda Kotnik (obl.) 

+ Franc Rozman 

26. ned. med letom  

 
Kdor pohujša enega od teh malih,  
ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj,  
da bi mu obesili mlinski kamen na 
vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja 
roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je 

zate, da prideš pohabljen v 
življenje, kakor da bi imel obe roki,  

pa bi prišel v peklensko dolino, 
neugasljivi ogenj. (Mr. 9,42–43) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupinam 

št.1in 2 iz Velesovega za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni 

je na vrsti v soboto, 25. 9. skupina št. 

3 iz Velesovega, in 2. 10. pa je na vrsti 

skupina št. 4 iz Velesovega. Hvala za 

vašo skrb in urejenost župnijske 

cerkve. Bog vam povrni! 

 

Oče in sin sta v mestu kupila nove 

brisalce za avtomobil. Mali Tim 

poroča materi: »Očka je kupil nove 

ščipalke  za kazenske listke. 



VOLITVE V NOVI ŽPS 

Pod korom lahko vsak vzame ožigosan listič na katerega napišeš 3 kandidate 

za nove člane ŽPS. Kandidati morajo biti iz tvoje vasi; torej Adergas, Trata, 

Velesovo in Praprotna Polica. Dva člana sta odrasla in eden še mladinec. 

Kdo je lahko član ŽPS? Povzetek iz pravilnika : 

- Pravico na izbiro članov v ŽPS je vsak faran, ki je dopolnil 16 let in ima 

vse zakramente za članstvo. 

- Pravico biti izbran ima vsak, ki je dopolnil 16 let starosti in ga odlikuje 

trdna vera , nravno življenje in razsodnost. 

Prihodnjo nedeljo prinesete na listih napisane svoje kandidate potem bo 

komisija preštela glasove. Vsakega kandidata bom osebno poprosil za soglasje 

in potem bomo imeli prvi ponedeljek v oktobru tudi prvo sejo.  

PRPRAVE NA 250 OBLETNICO POSVETITVE NAŠE ŽUPNIJSKE 

CERKVE. Čeprav je do prazniške nedelje še nekaj časa, vas vabim, da si v 

resnici vzamemo čas za dogodek, ki ni kar vsako leto. Kot že omenjeno v 

prejšnjih Oznanilih bo ta slovesnost v nedeljo, 10. oktobra ob 10h. 3 dni prej 

bomo imeli duhovno obnovo, ki jo bodo vodili: G. Peter Miroslavič v četrtek, 

g. arhidiakon Jože Plut – v petek in v soboto g. Jože Lap. Vse ob 18h. Pri 

vseh mašah bo priložnost za sv. spoved. V nedeljo pa bo glavno slovesnost 

vodil g. generalni vikar Ljubljanske nadškofije in škof dr. Franc Šuštar.  

 

SLOVENSKO ORGELSKO DRUŠTVO pripravlja  

ORGELSKI KONCERT, ki ga bo izvajala Ana 

Benedičič v petek, 24. 9. 2021 ob 19h 

"Koncertantka Ana Benedičič je študirala orgle v 

Kopenhagnu (Danska) in Göteborgu (Švedska), kjer je letos 

študij zaključila z magistrskim koncertom. V zadnjih letih je 

imela več uspešnih nastopov doma in v tujini ter je dejavna 

glasbena pedagoginja. Na koncertu se bo predstavila z deli Sweelincka, 

Weckmanna, Buxtehudeja, Bacha in Arva Pärta." Ljubitelji klasične glasbe 

povabljeni na koncert, seveda ob upoštevanju PCT pogojev. 
     

Ob smrti + Ivana Petrič ste še darovali: za Gregorijanske sv. maše so darovali sin 

Janez in hči Mira z družino. Za cerkev so darovali 550 EUR Miha Brce in Domači, ter 

za 1 sv. mašo Kadivčevi. Hvala za vse vaše darove pokojnemu Ivanu pa večni pokoj v 

božjem naročju! 

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                                                                       
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BLAŽENI ANTON MARTIN  

SLOMŠEK IN NAŠ ČAS 
 

V vsaki naši življenjski situaciji lahko najdemo zglede iz življenja bl. 

Antona Martina Slomška, ki jih lahko posnemamo. Čas v katerem 

je Slomšek živel je bil vse prej kot lahek, tako v verskem, vzgojnem, 

kulturnem, kot tudi političnem. Iz njegove strani je bila potrebna 

odločnost, da je kot duhovnik in potem kot škof vodil zaupane mu 

vernike in spodbujal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik, svojo 

nacionalno identiteto v obdobju, ko Slovenija še ni bila neodvisna. 

Učinkovitost njegovega pastoralnega dela ni bila samo sad njegove 

genialnosti, ampak je temeljila na njegovo svetosti, to je njegovi veri, upanju in ljubezni 

do Boga. Iz Slomškovega življenja vidimo, kako je rastel v ljubezni do Gospoda in drugih. 

To se kaže v tem, kako je vedno manj živel zase in vedno bolj za druge. Ta ogenj Božje 

ljubezni se je vedno bolj vnemal v njegovem srcu in postajal luč za druge. Biti ljudje za 

druge, to je pot, ki nam jo kaže naš prvi blaži Slovenec Anton Martin Slomšek. To je pot 

ljubezni in zaupanja v Boga in ne v naše človeške zmožnosti. 

Slomšek je vedel, kako potrebna je človeku vzgoja, da bi lahko ljudje postali zreli, se pravi 

tisti, ki so se sposobni odločati za prave vrednote. Pot do osebne zrelosti nas pelje preko 

molitve. Molitev je izvir vseh darov in korenina dobrih del. Je naša »lestev« k Bogu«, je 

protistrup vsem nevarnostim, ki nam pretijo, je kompas, ki nam pomaga najti pravo smer 

sredi različnih mnenj in pogledov. Naj nam bo Slomškov zgled tisti, ki nas vodi na pravo 

pot dobrega državljana in kristjana. 
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