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ZAHVALJUJEM SE  vsem, ki ste pomagali pri pripravi nedeljskega 

blagoslova treh obnovljenih stranskih oltarjev v župnijski cerkvi. Še posebej 

se zahvaljujem pevcem, ki ste se združili in povzdignili sveto bogoslužje, ki 

ga je vodil g. nadškof  Stanislav Zore, v lepo slovesnost. Nadškof je bil zelo 

vesel nad lepo organizacijo celotnega dogodka. Hvala Toniju Rozmanu, ki je 

podaril mlaje ter ključarju Milanu Vrečku, ki je s sodelavci vse skupaj lepo 

postavil in okrasil. Hvala gospe Angelci Maček in Martini Grašič za lepo 

okrašeno župnijsko cerkev. Čestitke g. županu Francu Čebulju, ki je prejel 

»nadškofijsko priznanje« za dosedanjo skrb pri obnovi celotne naše župnijske 

              NAMENI SV. MAŠ od 5. 12. do 18. 12. 2022 

P. 5. 12 

ob 18.00 

Saba (Sava), opat, puščavnik; Krispina (Pina), mučenka 

+ Franc Čeh, 30. dan 

+ Terezija Zadrgal 

T. 6. 12 

ob 18.00 

Nikolaj, (Miklavž), škof 

+ Franc Jenko, 7. dan 

S. 7. 12. 

ob 7.00 

Ambrož, škof, cerkveni učitelj; Beocij, apostol Škotske 

+ Terezija Česen 

Č. 

 

8. 12. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Brezmadežno spočetje Device Marije; Makarij, mučenec 

+ Leopold in Ivanka Plevel 

+ Marija Jenko 

- Za zdravje in razumevanje v družini A.S. 

P. 9. 12. 

ob 18.00 

Valerija , mučenka; Peter Fourier, redovnik 

+ Marija Zupan (obl.) 

+ Zofka Cuderman 

S. 10. 12. 

ob 18.00 

Loretska Mati Božja; Evlalija, devica; Gregor III.., papež 

+++ Pavel Jerič (obl.) in Knapčevi 

N. 11. 12 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

3. adventna nedelja; Damaz I.., papež; Sabin, škof 

- za žive in pokojne farane 

+Vodnikova mama in vsi +++ Vodnikovi 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

P. 12. 12. 

ob 18.00 

Devica Marija iz Guadalupe 

+ Marija Lang, 7. dan (Naklo) 

+ Francka in Jože Lah in ostali Jurjevčevi 

T. 13. 12. 

ob 18.00 

Lucija, devica, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja 

- V zahvalo za zdravje in v priprošnjo »M« 

+ Marina Jagodic  

S. 14. 12. 

ob 7.00 

Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj; Spiridon, Dušan 

+ Apolonija Kne 

Č. 15. 12. 

ob 18.00 

Marija Krizina Bojanc, Marija Fabjan in tovarišice, mučenke 

+++ starši Kozelj 

- Za zdravje M. I. 

P. 16. 12. 

ob 18.00 

Adelajda; Ajda; kraljica; Ado, škof; božična devetdnevnica 

+ Jože Kešnar 

+ Silvo Pilar 

S. 17. 12. 

ob 18.00 

Izak, Abrahamov sin; Janez de Matha, redovnik; Viviana 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

+ Mici Pestar 

N. 
 

 

 

18. 12. 

ob 8.00 

ob 10.00 
 

4. adventna nedelja; Vunibald, opat – božična devetdne. 

- za žive in pokojne farane 

+ Anton in Frančiška Jerič 

+ Jože in Angela Grilc 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
2. ADVENTNA NEDELJA 

 
»Jaz vas krščujem z vodo, da bi se 

spreobrnili; toda on, ki pride za 

menoj, je močnejši od mene in jaz 

nisem vreden, da bi mu prinesel 

sandale. On vas bo krstil s Svetim 

Duhom in z ognjem. Vélnico ima v 

roki in počistil bo svoje mlatišče. 

Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa 

sežgal z ognjem, ki ne ugasne.« (Mt 

3,1–12) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št.1 iz Velesovega za 

čiščenje in pomoč pri krašenju 

cerkve. Skupina št 2 iz Velesovega 

pa bo sedaj prišla na vrsto 10. 12., 

skupina št. 3 pa čez 14 dni in sicer 

ali v petek ali soboto 24. 12.  

    

SMEH PRIPOROČAMO 
Branko je ministrant in 
glasbeno nadarjen. Zdaj bi se 
rad učil igrati orgle in prosi 
očeta, naj mi priskrbi harmonij, 
da bo doma lahko vadil. «Jaz 
pa naj bi potem kar naprej 
poslušal tvoje muziciranje?« 
se brani oče. »Ne očka: 
obljubim, da bom vadil samo 
takrat, ko boš spal,« odgovori 
Branko.  



kulturne dediščine. Hvala tudi vsem, ki ste se tega dogodka  udeležili in 

prispevali svoj dar za cerkev. Hvala tudi g. Janezu Ribnikarju, ki je pripravil 

»triptih« podobico o obnovljenih treh oltarjih.  

Kako bomo obnovili še ostale štiri oltarje? To je še veliko vprašanje, vendar 

zagotovo bomo k temu podvigu, če nam bo uspelo povabljeni tudi sami farani 

s svojim prispevkom. 

MIKLAVŽEVANJE – v nedeljo 4. 12. ob 15h. Vsi otroci, ki ste se vključili 

na praznovanje lepo povabljeni v spremstvu s svojimi starši v dvorano KUD k 

igrici in srečanju z Miklavžem in njegovim spremstvom. Pevci in ministrantje 

dobite Miklavževo darilo po nedeljski sveti maši v župnišču. Hvala KUD za 

pomoč pri organiziranju celotne prireditve. 

ADVENT IN BOŽIČNA DEVETDNEVNICA. Sem zelo vesel, da se nas pri 

adventnih svetih mašah zbere vendarle nekaj več, kakor običajno pri sveti 

maši. Res vas vabim z veseljem povabljeni k sveti maši tudi drugi takrat ko ni 

mašni namen ravno po vašem namenu kot  v Oznanilu. Pridite k sveti maši tudi 

po lastnem namenu kdaj med tednom, da ob nedeljah posebej ne razlagam, kar 

je samo po sebi razumljivo. K temu nas še posebej vabi Cerkvena zapoved, ki 

se glasi:  1: posvečuj zapovedane praznike; 2: bodi ob nedeljah in zapovedanih 

praznikih pobožno pri sveti maši… da ne naštevam naprej. 

DEVETDNEVNICA pred božičem – logično 9 dni prej to je 16. 12. Še 

posebej povabljeni vsi otroci – veroučenci. BOŽIČNA SPOVED za odrasle 

bo na 4 adventno nedeljo od 14h naprej do 15.30 
 

NAMENSTO CVETJA IN SVEČ SO DAROVALI za svete maše: ob smrti    

+Frančiška Jenko: Štefančevi iz Adergasa za 1, Ogrinčevi in Pevčevi iz 

Kamnika za 4, Mrkčovi in Brcetovi za 5, Napotnikovi za 1, Boštjanovi iz 

Adergasa za 1, Miha Jenko za 1, Ivan Sajevic za 1, Vika in Franc Kočar za 1, 

ŽPS za 2, hči Marja z družino za 3, in 100 ERU,  sin Franci z družino za 3, in 

100 EUR za Cerkev,  Hribarjevi za 1, nečaki; Janez, Stane, Bernarda in 

svakinja Mari za 2, Neža Čebašek za 1, prijatelji žalujočih za 2, Milka 

Rebernik za 1, Lojzka Zupin za 1, vnuki z družinami za 12, Majda in Martin 

Gorenc za 2, Markčovi iz Suhe za 3, Matej Jenko za 1, KUD pod Lipo Adergas 

za 1, Stanko Maček za 1, sosedje za 4, Čimžarjevi iz Luž za 1, Slavi Jenko iz 

Suhe za 1. Za +Rezo Sedič so darovali: Pristavovi za 2, Davidoivi in 

Dominikovi prijatelji za 1, Peruševi iz Bele za 2, Tomaž in Nada Novak za 1, 

domači za 2. Bog vam povrni za vse darove, pokojnima pa večni mir v božjem 

kraljestvu v katerega sta trdno upala in verovala. Naj v miru počivata. 
 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    

 

 
 

 

 
 Grafika: Sabina Zorman 

 

 
Advent je prebujenje v življenje. Advent poziva – ker v sebi nosimo 

hrepenenje: mora obstajati nekaj več. Da, obstaja več. Obstaja več od tega, 

s čimer sem se sprijaznil. To, kar je, ni dovolj. Barva hrepenenja je lila, 

mi je rekel prijatelj. Ker me moje hrepenenje uči, katere poti ne vodijo v 

življenje. Ker moram morda spremeniti smer, obrniti iz slepih ulic in s 

krivih poti. Ker moram morda spoznati, da v šoli življenja uspešno 

ponavljam razred. Ker iz svojega življenja morda nisem napravil tega, kar 

bi lahko. Advent nas vabi, da se poslovimo od vsega tega: od slepih ulic 

in krivih poti ter cone udobja v svojem življenju. Dovoliti si nov začetek 

... in še enkrat začeti. Kdor se tako poda na pot, se odpove varnim potem, 

se izpostavi vetru in vremenskim razmeram, nekaj tvega. V tem pogledu 

je advent nevaren. Kdor živi adventno, se ne skriva, se izpostavi, ne živi 

pod oklepom. Pot, po kateri hodi, ni uhojena in udobna. A le taka ohranja 

bistvo in pripelje do pravega cilja. Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič 
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2. Adventna  nedelja 

http://www.zupnija-velesovo.si/

