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ZAHVALA OB PRAZNOVANJU 250 LETNICE 

POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE 
Naša župnija je res majhna, župnijska cerkev pa velika. Res smo lahko ponosni 

na naše prednike, ki so nam izročili tako lepo cerkev in samostan. Hvala vsem, 

ki ste se prišli zahvalit Bogu za številne darove, ki smo jih deležni v župnijski 

cerkvi. Rad bi se še enkrat zahvalil vsem dobrotnikom, faranom in romarjem ter 

dobrotnikom od blizu in daleč, ki se zavedate svoje pripadnosti naši Velesovski 

S. 30. 10. 

ob 18.00 

Marcel, mučenec; Aleksij, duhovnik, mučenec 

+ Janez Zupin (obl.) 

- Za zdravje v družini B. M. 

N. 31. 10. 

ob 8.00 

ob10.00 

31. nedelja m. le. – žegnanjska nedelja – dan reformacije 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija in Franc Selan 

+ Katarina Prosen 

 

NAMENI SV. MAŠ od 18. 10. do 31. 10. 2021 

P. 18. 10. 

ob 18.00 

Luka, evangelist; Peter, mistik; Just, mučenec 

+ Marina Jagodic 

+++ starši in bratje Kalan 

T. 19. 10. 

ob 18.00 

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, duhovnik 

+ Anton Kuralt (obl.) 

+++ Jamnikovi 

S. 20. 10. 

ob 7.00 

Rozalina, redovnica;  Irena Mučenka; Vendelin, opat;  

-za zmago brezmadežnega srca v Slovenskem narodu 

Č. 

 

21. 10. 

ob 18.00 

Uršula, devica, mučenka; Hilarion, opat 

+ Marija Ropret in Janez Kogler 

+ Ana Petrič in +++ Mrkčovi ter za zdravje 

P. 22. 10. 

ob 1800 

Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, Sv. P. žena 

+++ starši Žagar in Ana Jerič (obl.) 

+ Franc Kunst 

S. 23. 10. 

ob 12.00 

ob 18.00 

Janez Kapistran, duhovnik; Ignacij Carigrajski, patriarh 

- Zahvalna sv. maša – zlata poroka 

+ Janez in Frančiška Rebernik 

+ Apolonija Kne 

N. 24. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

30. nedelje med letom – misijonska nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Grilc (obl.) 

P. 25. 10. 

ob 18.00 

Krizant in Darija (Darinka), mučenka; Tadej (Dejan) škof 

+ Magda Kern, 30. dan 

+ Ivan Petrič 

T. 26. 10. 
drugje    

Lucija in Marcijan, mučenca; Demetrij Solunski, mučenec 

+ Janez Ham  

S. 27. 10. 
drugje 

Sabina Avilska, mučenka; Evarist, papež 

-po namenu 

Č. 28. 10 

ob 18.00     

Simon in Juda Tadej, apostola 

+ Ivanka in Marija Tomažič (obl.) 

+ Stanislava Sajovic 

P. 29. 10. 

ob 18.00 

Mihael Rua, duhovnik, redovnik; Ermelinda (Linda) devica 

+ Marjeta Martinjak, 30. dan 

+ Apolonija Kne  

27. ned. med letom 

 
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: 
»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, 

gospodujejo nad narodi in da jim 
njihovi velikaši vladajo. Med vami pa 

naj ne bo tako, ampak kdor hoče 
postati velik med vami, naj bo vaš 
strežnik, in kdor hoče biti prvi med 

vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi 
Sin človekov ni prišel, da bi mu 

stregli, ampak da bi on stregel in dal 
svoje življenje v odkupnino za 

mnoge.« (Mr 10,42–45) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinam št.5 in 6 iz Velesovega za 

čiščenje in krašenje cerkve. 

Posebna zahvala gospe Angelci 

Maček in ekipi za lepo okrašeno 

cerkev ob praznovanju 250-te 

obletnice. Za naslednje 14 dni je na 

vrsti v soboto, 23. 10. skupina št. 7 

iz Velesovega, in 30. 10. pa je na 

vrsti skupina št. 8 iz Velesovega. 

Hvala za vašo skrb in urejenost 

župnijske cerkve. Bog vam povrni! 

smeh priporočamo: 

Medvedek vpraša očeta: »ati, ati, a 

sem jaz res medvedek«? Seveda si, 

dragi sine; odvrne ata medved. 

Zakaj pa me potem zebe kakor psa, 

vpraša mali medvedek?  

 



Mariji. Naj vas blagoslavlja in varuje na vseh vaših poteh skozi življenje. 

Moram se zahvaliti še posebej g. županu Francu Čebulju ter občinskemu 

svetu Občine Cerklje na Gorenjskem,  ki že vrsto let pomaga pri vzdrževanju in 

obnavljanju tako pomembnega objekta in »spomenika« - cerkve in samostana. 

Hvala tudi vsem posameznikom, ki z veseljem prispevate svoj dar »za cerkev« 

Najlepša hvala pa vsem, ki ste se tega praznovanja tudi osebno udeležili vse 4 

dneve praznovanja. Zahvala velja Vinku Zormanu ki je daroval mlaje, možem 

iz Praprotne Police pa, da so jih postavili. Hvala obema pevskima zboroma za 

sodelovanje pri mašah. Hvala vsem, ki ste pripravili ter sodelovali v nedeljo pri 

pogostitvi po glavni slovesnosti, tako zunaj kakor v kuhinji.  

Posebna zahvala velja KUD Pod Lipo Adergas, ki je skupaj z Janezom 

Ribnikarjem pripravilo fotografsko razstavo v prostorih samostana na temo 

dogodkov zadnjih nekaj deset let v naši župniji. Danes je še na voljo, da si jo 

ogledate. Ko se je g. škof Šuštar vračal, je blagoslovil tudi obnovitvena dela na 

podružnici Trata. Hvala pritrkovalcem in Ireni G.., ki je pripravila pogostitev. 

MOLITVE IN SVETE MAŠE ZA NAŠE RAJNE: Tako kakor običajno 

bomo tudi letos imeli »molitve za rajne« Vaše darove in namene bom 

sprejemal ves teden pred mašo in po maši še posebej v soboto, 30. 10. od 8h do 

10h in od 17h do 18h pa še po sveti maši na obe nedelji, tudi v zakristiji. 

SINODA ZA VES SVET. Papež Frančišek je sklical posebno »sinodo«, ki je 

namenjena vsemu svetu. Trajala naj bi najmanj celo leto. To ste zagotovo že 

prebrali v Družini. Z veseljem spremljajte dogajanje. Vse ostale  podrobnosti 

bomo izvedeli na sejah ŽPS in posredno sprejemali tudi sklepe, ki jih bomo 

skušali uresničevati v sleherni župniji. 
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so ob smrti + Ivana Petrič so še darovali 

Dovarjevi za 1 sv. mašo; Ob smrti + Magdalene Kern so darovali Hribarjevi 

za 2, Ciril Kern za 1, Angela Ahčin za 1, Hudobivnik – Dvorje za 2, Slemčevi 

za 1, Tončka Podjed za 1, Ahačič za 1, Ana Kern z družino za 3, Hostnikovi za 

1, Jamškovi za 1, Torčevi za 1, Lušinovi za 1, domači za 3 sv. maše. Sorodniki 

so darovali 170,00 EUR za cerkev Velesovo. Ob smrti + Marjete Martinjak 

so darovali Hribarjevi za 2 sv. maši; Slemčevi za 1, Ciril Kern z družino za 1, 

Mlačevi iz Trate za 1, Tončka Podjed za 1. ter Alič 50 EUR za Cerkev v 

Velesovem. 

Hvala vam dragi dobrotniki, pokojnim daj večni mir in pokoj. 
 
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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ROŽNI VENEC JE NAMENJEN TUDI TEBI! 
 

Molitev, ki se marsikomu zdi predolga in 

monotona, da bi se je sploh lotil, nosi v 

sebi izjemno lepoto. ENA OD 

RAZLAG, ZAKAJ MOLITI ROŽNI 

VENEC? Po družbenih omrežjih kroži 

prikupna ilustracija Jezusa kot otroka, ki 

Marijo cuka za rokav. In govori: mami, 

mami, mami! Začetki te molitve segajo v 

12. stoletje v samostanske prostore. Tudi 

naša cerkev in samostan sta bila prav v 

tistem času zgrajena. Vsi kipi na oltarjih, 

ki upodabljajo svetnika dominikanca 

imajo ob svojem pasu tudi rožni venec in 

s tem predstavlja bistveno molitev tistega časa – Rožni venec. Molitev Rožnega 

venca ne zahteva posebnega umskega napora. Ob njem se lahko ustavimo, 

spočijemo, umirimo. Ko se nalagajo številne »obveznosti« zraven tisoč in ene 

dodatne aktivnosti, je ta kontemplativna molitev lahko steber, ki te znova prizemlji 

– pol ure tišine in miru, ki si jo vzameš zase in za Boga: pred pomivanjem posode, 

zlaganjem perila ali drv; v čakalnici pred zobozdravnikom ali v trgovini pred 

blagajno……………… Marija te bo poklicala – te že kliče…. 

…. Prirejeno po »Naša družina« 17. oktober 2021 št. 42 str. 12. 

Prvi rožni venec mami 
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