
 

OZNANILA IN OBVESTIL od 24. 1. do 6. 2. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SVEČNICA – JEZUSOVO DAROVANJE;V nedeljo, 6. 2. bo darovanje ali 

ofer »za svečavo«. Sem prištevamo tudi ogrevanje in račune za elektriko. 

Hvala za vse vaše darove.  

PRIPRAVA NA ZAKON OD 4. DO 6. FEBRUARJA : preko spleta ali pa na 

e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si. Pari, ki se nameravate poročiti 

v letošnjem letu imate lahko tudi »elektronsko pripravo ali tečaj na zakon. 

S. 5. 2. 

ob 18.00 

 

Agata, devica, mučenka;  Albuin, škof;  prva sobota 

+ Frančiška in Janez Plevel (obl.) in Viktor Plevel 

+ Ivanka Ropret 

N. 6. 2. 

ob 8.00 

ob10.00 

5. nedelja med letom; Pavel Miki, duhovnik, jap. muč; 

- za žive in pokojne farane 

+ Angela in Vinko Cuderman 

+++ Tomažovčevi 

NAMENI SV. MAŠ od  24. 1. do 6. 2. 2022 

P. 24. 1. 

ob 18.00 

Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; Felicijan, škof 

+ Jože Kešnar 

+ Pavel Jerič 

T. 25. 1.  

ob 18.00 

Spreobrnitev apost. Pavla; Ananija; sklep tedna za edinost 

+ Martin Kralj – Sydny – Avstralija 

+ Marina Jagodic 

S. 26. 1. 

ob 7.00 

Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova;  

+ Jožef Zakrajšek 

Č. 

 

27. 1. 

ob 18.00 

Angela Merici, devica, ustan. uršulink ; Teodorik, škof 

+ Ana in Marjeta Kne 

+ Anica Vreček 

P. 28. 1. 

ob 18.00 

Tomaž Akvinski, duhovnik, cer. učitelj; Janez Galski; Julijan 

+ Jože Stele 

+ Jožefa Ogris 

S. 29. 1. 

ob 18.00 

Konstancij, škof; Valerij, škof; Boleslava, redovnica 

+ Francka Kozina (obl.) 

+ Andrej Ropret 

N. 30. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

4. nedelja med letom; Hijacinta Mariscotti; Martina 

- za žive in pokojne farane 

+ Angela Dobnikar 

+ Katarina Prosen 

P. 31. 1. 

ob 18.00 

Janez Bosko, duhovnik, ustan. Salezijancev; Franc Ksaver  

+ Magda Kern 

+ Matevž Dornik 

T. 1. 2. 

ob 18.00  
Brigita Irska, opatinja; Sever, škof 

+ Miha in Marija Brce 

S. 2. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jezusovo darovanje – svečnica 

+ Ivan Petrič 

+ Marija in Jakob Sajovic 

Č. 3. 2. 

ob 18.00     

Blaž, škof, mučenec; bl. Janez Gnidovec, škof 

+ Tamara Grilc 

+ Franc Rozman 

P. 4. 2. 

ob 18.00 

Oskar, (Ansgar), škof; Jožef Leoniški, kapucin; - prvi petek 

+ Jožef Špenko (obl.) 

5. nedelja med letom 

 
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 

»Odrini na globoko in vrzite svoje 

mreže na lov!« Simon se je oglasil in 

mu rekel: »Učenik, vso noč smo se 

trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo 

besedo bom vrgel mreže.« In ko so to 

storili, so zajeli veliko množino rib ,da 

so se njih mreže trgale. Pomignili so 

tovarišem v drugem čolnu, naj jim 

pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili 

so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa 

je to videl Simon Peter, je padel Jezusu 

k nogam in rekel: »Pojdi od mene, 

Gospod, ker sem grešen človek!«    
(Lk 5,4–8) 

        

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupini št. 4 iz Praprotne Police 

za čiščenje in krašenje cerkve. Za 

naslednje 14 dni je na vrsti v 

soboto, 5. 2. 2022, skupina št. 5  iz 

Praprotne Police.  
   

LAHKO SE NASMEJIMO  

CEPLJENJE – Vojak stoka, ko 

po cepljenju pride v četo. Kapetan 

ga vpraša: »ali sploh veste proti 

čemu ste bili cepljeni?« - »Ja, 

proti moji volji.« 

BOLNA UČITELJICA – Luka 

je obiskal bolno učiteljico. Po 

obisku ga je pred hišo čakalo 

nekaj sošolcev, željnih informacij. 

»Nobenega upanja ni več,« reče 

Luka, »jutri pride spet v šolo.« 

 

  

https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
mailto:pripravanazakon@ignacijevdom.si


ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET:  Na zadnjih volitvah v ŽPS so bili izbrani 

naslednji člani v župnijski svet za mandatno obdobje 2021 – 2026: 

Zala Tušek, Adergas; Dane Selan, Praprotna Polica; Stane Maček, Adergas; 

Angelca Maček, Adergas; Martin Bolka, Trata; Toni Rozman, Praprotna Polica; 

Tomaž Vreček, Velesovo; Nataša Selan, Trata; Ani Urbanček, Adergas; Martina 

Grašič, Velesovo; Luka Rebernik, Velesovo; Luka Jerina Trata; 

 David Puškarič, Adergas; Marja Remic, Praprotna Polica; Katarina Jenko, 

Praprotna Polica; Peter Zajec, Praprotna Polica; Aleš Koželj, Velesovo; Žan 

Ksaver Sirc, Adergas. Še enkrat se zahvaljujem vsem skupaj in vam želim obilo 

Svetega Duha in božjega blagoslova v skrbi za pastoralno in vsestransko rast v 

župniji in v osebnem življenju.  

KONCERT V NEDELJO, 30, januarja ob 19h. Koncert je bil že napovedan, 

sedaj je prestavljen na zadnjo nedeljo v januarju. Seveda, če bodo epidemiološke 

razmere dopuščale.  Božični program  pripravlja profesorica Irma Močnik skupaj 

z Mladinsko vokalno skupino Glasbene matice, v skladbah Brittna, Močnika in 

Beca. Mlademu štiriglasju se bodo  pridružili še harfa, godalni kvartet in orgle.  

Toplo vabljeni na še zadnji božični koncert k jaslicam na nedeljski večer.  

ZAHVALA ZA DONACIJO 

Zahvaljujem se podjetju Ko-Net d.o.o. in g. Slavku Kotniku, Adergas 3 za 

donacijo v višini 1.225,00 EUR. Namreč, traktorska kosilnica za park, ki jo 

moramo precej redno uporabljati, je v jeseni popolnoma kapitulirala. Potrebno je 

bilo temeljito popravilo; zamenjati motor… Najlepša hvala za dar in pomoč tudi 

pri drugih podobnih akcijah za našo župnijo.  

         

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za svete maše: za + Silva Pilar  

je daroval Filip Nastran za 1. Za + Marijo Jereb – Slemčevo teto, so darovali: 

Rajko Rozman za 2, Mirko Ropret in Luba Zupan za 1, Tončkovi za 1, Marija 

Stele za 1, Bavohovi za 1, Brezarjevi za 1, Šimenčevi za 1, Slemčevi za 3, 

nečakinja Veri za 1, nečak Franci za 2, sestra Ani z družino za 2, Bohinčevi – 

Hraše za 2, Omakarjevi za 1, Andrejčevi za 1.   Hvala vam za vaše darovane svete 

maše, pokojnim  pa, večni mir v božjem naročju.  
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in odgovarja:  Slavko 

Kalan, župnik; tel.: 04 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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VSI SMO RIBIČI NA GLOBOKEM 

 

 

Današnji evangelij v katerem Jezus stopi v 

Petrov čoln, iz njega uči in omogoči ulov 

(hrano), lahko dojemamo tudi v 

evharistični luči. Ali ni to čudovita podoba 

Cerkve z evharistijo v središču? Že zgled 

svetega Arškega župnika Janeza Marije Vianneja, nam govori o nenadomestljivi vlogi 

duhovnika pri evharistiji. Brez duhovnika ne bi bilo Jezusa v našem čolnu, ali drugače: 

svetega Rešnjega telesa ne bi bilo med nami. Viannejeve besede se glasijo: »Če bi 

ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakelj? 

Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob sprejemu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani 

in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga, 

jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik … Če bi dobro razumeli, kaj je 

duhovnik v svetu, bi umrli, vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni … Pustite 

župnijo dvajset let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali … Duhovnik ni 

duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas.« Jezusovo naročilo Petru v evangeljskem 

odlomku tako velja tudi slehernemu duhovniku: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi« (Lk 

5,10). »Loviti« pomeni pomagati ljudem priti v poživljajoči odnos s Kristusom. Ker 

pa je duhovnikov iz leta v leto manj, je pomembno dejstvo, da smo pa vsi krščeni na 

svoj način povabljeni, da kot verni laiki, velikodušno in ob primerni 

usposobljenosti prevzemajo v občestvih tiste naloge, ki niso bistveno vezane na 

službeno duhovništvo. Če smo v čolnu skupaj s Kristusom, brez strahu odrinimo na 

globoko in zaupajmo Njegovim besedam, ki nam kliče: »Ne boj se!«   
                                                                                    Po: radio.ognjisce.si,  feb. 2010 
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