
NASLEDNJA SEJA ŽPS bo 6. 12.ob 20.00. Vsi člani lepo povabljeni. 
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SESTANEK ZA STARŠE 

3.razreda bo v ponedeljek, 29. 11. ob 19h v župnišču. Vsaj eden od staršev, 

naj se srečanja zagotovo udeleži. Za prvi in drugi razred je sestanek že bil. 

Hvala dragi starši, ker se udeležite srečanj in sestankov za starše; tako za 

šolo, kakor za verouk. Otroci vas spremljajo in vidijo, kako cenite njihovo 

delo. Vam želim lep začetek adventnega časa.  

S. 11. 12. 

ob 18.00 

Damaz I., papež; Sabin, škof; Danijel Stilit, samotar 

+ Jožef Zakrajšek 

+ Jože Sirc 

N. 12. 12. 

ob 8.00 

ob10.00 

3. adventna nedelja; Devica Marija iz Guadalupe; Finian 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Zupan 

- Za dušno in telesno zdravje 

NAMENI SV. MAŠ od  29. 11. do 12. 12. 2021 

P. 29. 11. 

ob 18.00 

Filomen, mučenec; Radogost, škof; Saturnin, mmučenec 

+ Anton Jagodic (obl.) 

T. 30. 11. 

ob 18.00 

Andrej, apostol; Friderik, eremit;  

+ Franc Rozman 

S. 1. 12. 

ob 9.00 

Edmund, mučenec, Karel de Focauld, redovnik; Klementina 

+ Ivan Petrič 

Č. 

 

2. 12. 

ob 18.00 

Bibijana (Vivijana) mučenka; Kromacij, škof 

+ Franc Grilc 

+ Anica Vreček 

P. 3. 12. 

ob 1800 

Frančišek Ksaver, duhovnik; Sofonija, prerok – prvi petek 

+  Marija Murnik (obl.) 

+ Stane Jenko 

S. 4. 12. 

ob 18.00 

Janez Damaščan, duhovnik; Barbara, mučenka – prva sob. 

+ Karmen Brezar – Kranj 

-Za zdravje in Marijino varstvo (N. T.) 

N. 5. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. adventna nedelja – Saba (Sava) opat, puščavnik; Pina 

- za žive in pokojne farane 

+++ Juršekovi 

+ Jožef Zakrajšek 

P. 6. 12 

ob 18.00 

Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinazij, mučenec; Janos, škof 

+ Magda Kern 

+ Ana in Franc Kozelj 

T. 7. 12 

ob 18.00  
Ambrož, škof, cerkveni učitelj Beocij, apostol škotske 

+ Francka in Jože Lah ter +++ Jurjevčevi 

S. 8. 12. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Brezmadežno spočetje Device Marije; Makarij, mučenec 

+ Marija Murnik – Velesovo 

+ Marija Jenko 

Č. 9. 12. 

ob 18.00     

Peter Fourier, redovnik; Valerija, mučenka; Leokadija, dev. 

+ Pavel Jerič (obl.) 

P. 10. 12. 

ob 18.00 

Loretska Mati Božja; Evlalija, devica, mučenka; Gregor III., pap. 

+  Stanislava Sajovic (obl.) 

+ Angela Dobnikar 

Prva adventna  nedelja  

                  
Tisti čas je Jezus rekel svojim 

učencem: »Znamenja bodo na 

soncu, luni in zvezdah. Na zemlji 

bo stiska med narodi v zmedi 

zaradi bučanja morja in valov. 

Ljudje bodo ginili od strahu in 

pričakovanja tega, kar bo prišlo 

nad ves svet, kajti nebeške sile se 

bodo majale. In tedaj bodo videli 

Sina človekovega priti na oblaku z 

močjo in veliko slavo. Ko se bo to 

začelo dogajati, se vzravnajte in 

dvignite glave, kajti vaše odrešenje 

se približuje.« Lk 21,25–28) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupini 

št. 12 iz Velesovega za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje 14 dni 

je na vrsti v soboto, 11. 12. skupina 

št. 1 iz Praprotne Police. Hvala tudi 

tistim, ki ste darovali rože za 

krašenje cerkve. 

POVABILO: 

Od 1. decembra naprej znova 

lahko rezervirate za mašne 

namene vse do konca meseca 

junija. V župnijski pisarni dobite: 

Družinsko pratiko = 6,5 EUR 

Marijanski koledar = 2,5 EUR 

Namizni koledar – spirala = 6,5 

EUR; Namizni koledar z luknjami = 

5,9 EUR. Božične razglednice in 

voščilnice, kadilo in oglje za 

kadilnico ter lončeno kadilnico.  

Mohorjeve knjige – 6 knjig = 51,00 

EUR – prednaročniška cena 

 

 



Miklavževanje 2021 v soboto, 4. 12. Zaradi trenutne epidemiološke 

situacije ga bomo pripravili v skladu z veljavnimi ukrepi 

in z vso odgovornostjo do preprečevanja širjenja okužb. 

Zato vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila: 

Sveti Miklavž bo otroke  obiskal v soboto,    4. 12. 2021, 

v dvorani Adergas. Ob 14. uri otroke iz vasi Adergas in 

Trata ter ob 15.30. uri otroke iz vasi Velesovo in Praprotna Polica. Otroci ga 

bodo sprejeli s kratko igrico z naslovom: Zmeda v nebesih. Udeležba bo možna 

zgolj s predhodno prijavo. Na telefonski številki 041 755 404, tudi preko e-

pošte: slavko.kalan@rkc.si. In sicer samo do srede, 1. 12. 2021. Vpisnina za 

darilo, ki jih bo pripravil župnik je 10 EUR.  Lepo prosimo, da se dogodka 

udeležite v svojem terminu. Otroke naj spremljajo le starši ali skrbniki. 

- Na srečanje z Miklavžem v dvorano so povabljeni vsi otroci do vključno 

      3. razreda, torej tudi mlajši. 

- Na vhodu bomo preverjali izpolnitev pogoja PCT. 

- Starejše od 12 let prosimo za uporabo zaščitne maske. 

- Prosimo, da se obiskovalci po dogodku ne zadržujejo v dvorani, da jo v 

vmesnem času lahko ustrezno prezračimo in razkužimo. 

HVALA KUD pod lipo Adergas za sodelovanje in organizacijo tega dogodka! 

Seveda se bo Miklavž s svojim spremstvom oglasil naslednji večer v vaših hišah. 

19. oktober 2021 je papež Frančišek razglasil v 

Vatikanu, tri leta trajajočo “sinoda o sinodalnosti”, 

proces papeža Frančiška, s katerim želi prisluhniti 

vsem krščenim, posebej ljudem na periferiji in 

takšnim, ki so se od vere oddaljili, in prek dialoga z 

njimi prenoviti Cerkev. 

NEKAJ PREDVIDENIH KONCERTOV V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI 

- MPZ »Krescendo« - nedelja, 19. 12. ob 18h 

- Zbor sv. Nikolaja iz Litije – 5. januar, 2022 ob 19h 

- KPZ Misterium – 8. januar, 2022 ob 19h 
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Prižgati luč 
Prižgali bomo 

sveče adventa. 

Vse okrog nas 

se bo pokazalo – 

v obrisih – v 

novi luči. 

Prvi sij božične 

polnosti nam že 

danes daje 

slutiti, da se med 

nami oblikuje 

nekaj novega. Naše življenje še ni končano. Vstopili bomo v najlepši čas 

pričakovanja nečesa novega. 

Nečesa za katerega mi že vemo. Njega katerega svet še ne pozna. Poznava ga 

midva, ki sva se odločila, da vstopiva pred vrata, za katerimi bova našla že 

preverjeno in darovano Ljubezen! 

Dragi bralec teh vrstic, na tebe sem mislil.  

Spet sva na vrsti, da prižigava svetlobo za svetlobo, svečko za svečko do 

svetega večera in še naprej, za vedno… 

Blagoslovljen in miren advent ti želim. Pa oglasi se. Luč pred tabernakljem 

naju čaka dan za dnem. 
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