
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 20.6. do  3.7.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ZAHVALJUJEM SE vsem še posebej Mešanemu pevskemu zboru in g. 

Danetu Selanu za zelo lepo sodelovanje pri pripravi in izvedbi Marijinega dne. 

Naj nam Marija Kraljica miru prinese največje darove iz svoje zakladnice: 

Ljubezni in spoštovanje do slehernega človeka naše župnije in vseh, ki se nam 

želijo pridružiti. 

 

             NAMENI SV. MAŠ od. 20.6. do 3.7 2022 

P. 20. 6. 

ob 20.00 

 

Adalbert škof; Florentina, devica, opatinja 

+ Terezija Česen, 7. dan 

- Velesovski M. B. v zahvalo in priprošnjo ; »V« 

T. 21. 6. 

ob 19.00 

 

ob 19.30 

Alojzij Gonzaga,redovnik,: Rajmund, škof; 

+ Marina Jagodic 

+ Vilko Dobnikar (obl.) 

POLETNI DAN – PRI VODNJAKU V PARKU - NASTOP 

S. 22. 6. 

ob 7.00 

Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca 

+++ Bejtkovi 

Č. 

 
23. 6. 

ob 20.00 

Rojstvo Janeza Krstnika; Jožef Cafasso, redovnik 

+ Ljudmila Nastran 

+ Jože Kešnar 

P. 24. 6. 

ob 20.00 

Srce Jezusovo; Rumold mučenec in samotar 

+ M. B. za zdravje svakinje » T. Z.« 

+ Andrej Ropret 

S. 25. 6. 

---------- 

Marijino brezmadežno srce; Dan državnosti;  

----- 

N. 26. 6. 

ob 8.00 

ob 10.00 

13. nedelja med letom; Ciril Aleksandrijski , škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Gabrijel Selan (obl.) 

 - za domovino Slovenijo – KUD Pod lipo Adergas 

P. 27. 6. 

ob 20.00 

Ema(Hema)Krška, kneginja 

+ Angela Dobnikar  

+ Apolonija Kne 

T. 28. 6. 

ob 20.00 

Irenej (Hotimir),škof 

+ Gabrijel Selan (obl.) 

+ Ivan Petrič 

S. 29. 6. 

ob 8.00 

 

ob 20.00 

Peter in Pavel, apostola; Judita redovnica 

+++ starši Sitar in teta Sekne 

+ Pavel Jerič in Knapčevi 

+ Janez Ham 

Č. 30. 7. 

ob 20.00 

Pravi mučenci, rimske Cerkve 

+ Jožef Zakrajšek 

P. 1.7 

ob 20.00 

Oliver Plunkett, škof, in mučenec, Estera sv. žena 

+ Vilma Grilc (obl.) 

+ Marjeta Martinjak 

S. 2.7 

ob 20.00 

Janez Frančišek Regis, duhovnik, Evgenija  redovnica 

-Po namenu romarjev – VISOKO -  MILJE 

N. 
 

 

 

3.7.  

ob 8.00 

ob 10.00 

14. nedelja med letom, Tomaž, apostol 

- za žive in pokojne farane 

+ Silva Jenko (obl.) 

+ Ivanka Ropret 

12. nedelja med letom 

 
Ko je Jezus nekoč na samem molil, 

so bili z njim učenci; in vprašal jih je: 

 »Kaj pravijo ljudje, kdo sem? 

«Odgovorili so: »Janez Krstnik, 

drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal 

eden od starodavnih prerokov.« Nato 

jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo 

sem?« Peter je odgovóril: »Božji 

Maziljenec.« (Lk 9,18–20) 
 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 3 in 4. iz Velesovega 

za lepo urejeno okrašeno in 

očiščeno cerkev. Za naslednje 14 

je na vrsti v petek 24. 6. 

Velesovo št. 5 in v soboto 2. 7. 

Velesovo št. 6.  

 



LETOŠNJI ORATORIJ,  

Od 3. 7. do 8. 7.  

Rok za prijavo je še do 19. junija. 

Prijavnice so v cerkvi župnišču in na 

spletni strani. 

NAPOVEDANO: POLETNI DAN  pri 

fontani v parku bo tudi letos in sicer v torek, 

21.6. ob 19.30.. Sodelovali bodo 

Tamburaški orkester Kulturnega društva iz 

Kranja. Sveta maša bo ta dan že ob 19h. Prav lepo povabljeni k sveti maši in 

tudi na program, ki ga pripravlja Tamburaški orkester. 

GODBA CERKLJE vas v 

nedeljo 26. junija ob 19h vabi 

v Adergas, na trg pred 

cerkvijo na koncert z 

naslovom GODBA NA 

VALOVIH. V primeru 

slabega vremena bo prireditev  

v Kulturnem hramu Ignacija 

Borštnika v Cerkljah. Vljudno 

vabljeni. 

PODRAŽITEV DAROV ZA SVETE MAŠE. Verjetno ste že sami spoznali 

občutne podražitve življenjskih stroškov. To so ugotovili tudi naši škofje, zato 

so sporočili da bodo svete maše od 1. septembra naprej po 23.00 EUR. 

Gregorijanske svete maše pa so 750 EUR – to je  30 svetih maš. Hvala vam 

dragi verniki, ki z veseljem darujete, zlasti ob pogrebih za darove svetih maš. 
 

NAMESTO CVETJA SO OB SMRTI + Vinka Cuderman so darovali: 

Blejčevi in Brcetovi za cerkev 100 Eur. In za 4 sv. maše;  Ob smrti + Terezije 

Česen pa so otroci darovali  200 Eur za cerkev in za 4 sv. maše, sestre in brat 

za 2, Jagodic Matjaž za 1, Jagodic Franci za 1, Majda in Frenk Stare za 1, nečak 

Prestor Franci za 1, nečakinja Hočevar Majda za 1, Hočevar Anita in Katja za 

1, Zakrajšek Angela za 1, Burgar Marta za 1, Zakrajšek Martinjak Marija za 1, 

Dovarjevi za 1, Vida za 1, Francka in Franc Ahačič za 1, soseda Mici za 1, 

Franci in Olga Molj za 1. Bog povrni vam vsem za vse vaše darove; pokojnim 

pa večni mir v Božjem naročju. Naj počivajo v miru. 

ŽUPNIJSKI PIKNIK  za vse sodelavce v nedeljo 3. julija ob 12.30 naprej 
 

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    

 

 

 

 
 

VIDETI JEZUSA V BLIŽNJEM 
 

Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim apostolom, meni papeže Frančišek, Jezus 

danes postavlja tudi vsem nam: Kaj pravite, kdo sem? Nanj naj bi odgovorili ne le 

teoretično, ampak z našim življenjem, saj je vera življenje. Kot poudarja sveti oče: »Gre 

za to, da razumemo, kdo je Kristus za nas: ali je on središče našega življenja in cilj vsakega 

našega delovanja v Cerkvi in družbi.« Pastorala v naših skupnostih naj bi sicer bila vedno 

odprta mnogim potrebnim, saj je ljubezen pot popolnosti. Vendar pa nas vsa ta dela 

solidarnosti ne smejo odvrniti od stika z Gospodom, zatrjuje papež Frančišek: »Krščanska 

ljubezen ni preprosta filantropija, ampak je po eni strani videti bližnjega z Jezusovimi očmi 

in po drugi strani videti Jezusa v ubogem .«Drugačen odnos do ljudi pa lahko zavzamemo 

le v luči razumevanja besed apostola Pavla, ki v pismu Galičanom opozarja, kako bi nas že 

sam krst moral spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, da nas 

ta tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj Jezusovega 

duha v nas je torej drugačen odnos do ljudi. Na vse namreč 

moramo gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot 

Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj bratje. Bog 

nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje. v pismu Galičanom 

opozarja, kako bi nas že sam krst moral spremeniti. S 

krstom nas Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, 

da nas ta tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj 
Jezusovega duha v nas je torej drugačen odnos do ljudi. Na 

vse namreč moramo gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti 

vse. Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj 

bratje. Bog nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje.   
 

Po: M. Debevc 
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