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BOŽIČNA SPOVED – Danes v nedeljo, 18. decembra od 14h naprej bo priložnost 

za sv. spoved. Spovedoval bo p. Andrej Pirš iz Vogelj. Na razpolago bo do 15.30.  

Začeli smo že z devetdnevnico. Vsak večer ob 18h lepo povabljeni na ta dogodek. 

Vsakokrat eden od otrok po žrebu dobi Marijo romarico za en dan za domov. Ob 

Mariji se družina zbere in opravlja dnevne in večerne molitve. Vsi otroci dobijo 

vsakokrat tudi posebne nalepke. 

V tem tednu zaradi tega ni več verouka ampak ste povabljeni k večernim mašam ob 

18h ko je vsakokrat devetdnevnica. Cerkev je prijetno ogrevana zato se ni treba bat 

da vas bo zeblo. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoj dar za ogrevanje. Bog vam 

povrni. 

              NAMENI SV. MAŠ od 19. 12. do 1. 1. 2023 

P. 19. 12 

ob 18.00 

Urban V., papež; Anastazij, papež; devetdnevnica 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

+ Marina Jagodic 

T. 20. 12 

ob 18.00 

Dominik, opat; Vincencij Romano, duhovnik; devetdnevnica 

+ Marija Lang 

+ Ivan Petrič 

S. 21. 12. 

ob 18.00 

Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj; devetdnevnica 

+ Marija Sekne (obl.) 

Č. 

 

22. 12. 

ob 18.00 

Frančiška K. Cabrini, redovnica; devetdnevnica 

+ Janez in Marija Šerjak 

+ Ivanka Ropret 

P. 23. 12. 

ob 18.00 

Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof; devetdnevnica 

+ Bogomir Maček (obl.)  

+ Marija Jereb 

S. 24. 12. 

ob 8.00 

ob 24.00 

Vunibald, opat; Gatijan, misijonar; sveti večer 

+ Pavla Puškarič (obl.) 

POLNOČNICA – za žive in pokojne farane 

N. 25. 12 

ob 8.00 

ob 10.00 

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo; Evgenija; Anastazija  

+ Silva Jenko 

+ Angela (obl.) in Franc Ropret 

P. 26. 12. 

ob 8.00 

ob 19.00 

Sveti Štefan, diakon, prvi mučenec; dan samostojnosti  

+ za domovino KUD 

+ Franc Jenko, 30. dan 

T. 27. 12. 

ob 18.00 

Janez, apostol in Evangelist 

+ Rudolf Ropret (obl.) 

+ Jože Kocelj (obl.) 

S. 28. 12. 

ob 7.00 

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof 

+ Ivan Petrič  

Č. 29. 12. 

ob 18.00 

Peti dan božične osmine; Tomaž Becket, muč; David, kralj  

+ Janez in Marija Zupin (obl.) 

P. 30. 12. 

ob 18.00 

Sveta družina;  Feliks I., papež, šesti dan b. osmine 

+ Rudolf Ribnikar (obl.) 

+Franc Grilc – Pristavov ata 

S. 31. 12. 

ob 18.00 
Silvester (Silvo), papež; Melanija;  drugi sveti večer 

+ Terezija Česen  

+ Reza Sedič 

N. 

 

 

 

1. 1. 

ob 10.00 
Marija, Sveta Božja Mati; Novo Leto – dan miru  

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Jenko 

+ Vinko Cuderman 

 
 

Resnična luč,  
ki razsvetljuje vsakega človeka, je 

prihajala na svet. 
Beseda je bila na svetu in  

svet je po njej nastal,  
a svet je ni spoznal.  

V svojo lastnino je prišla,  
toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki 

so jo sprejeli,  
je dala moč, da postanejo Božji otroci, 

vsem, ki verujejo  
v njeno ime in se niso rodili  
iz krvi ne iz volje mesa ne iz  
volje moža, ampak iz Boga.  

(Jn 1,9–13) 

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 

ZADETEK NA LOTERJI  

Kaj bi naredil, če bi na loteriji 

zadel milijon evrov?  

– Kupil bi si dober avto.  

– In če bi zadel več ?  

– Bi vrnil dolgove! 

    

BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIČ 



V ŽUPNIŠČU LAHKO DOBITE : 

Marijanski koledar, Družinsko pratiko, 

božične voščilnice in razglednice, kadilo, 

oglje za kadilo, glinene kadilnice (glej 

sliko) in v cerkvi žegnano vodo za 

blagoslov doma na svete večere. To je 24. 

12.; 31. 12. ter 5. 12. vse v času zvonjenja 

»Ave Marija« to je nekako ob 17h. Lahko 

pa tudi ob času, ki si ga boste zbrali skupaj 

celotna družina. 

ČLANI KUD »Pod lipo Adergas pripravljajo večerno predstavo: 

BOŽIČNA ZGODBA Z ŽIVIMI JASLICAMI 

Pastirji, živali (krava, osliček, ovce, …), trije kralji, Jožef in Marija, bodo 

potovali od angelovega oznanjenja do rojstva božjega sina. Z ubranim 

petjem in besedo bomo skupaj začutili vsebino in čar dogodkov izpred več 

kot dva tisoč let, ki v božičnih dneh v nas in naših domovih zažarijo v 

vsem sijaju in bogatem sporočilu. 

V predstavi sodeluje preko 50 domačih pevcev, igralcev in pomočnikov. 

Prisrčno vas povabimo na samostanski dvorišče za cerkvijo v Adergasu 

25. in 26. decembra 2022 ob 17. uri. 

KOLEDOVANJE Tudi letos bomo obiskali vaše domove s skupino 

kolednikov, ki vam bodo povedali svojo zgodbo in prinesli blagoslov 

svetih treh kraljev. Darove, ki jih bodo zbirali ob obisku so namenjeni 

našim misijonarjem. Hvala vam za vaše darove in podporo. Nameravamo 

vas obiskati na Štefanovo in na nedeljo Sv. družine to je 26. in 30. 

decembra. 

JASLICE na poti od Poženika do Šenturške Gore – ob poti si jih lahko 

ogledate vsak dan od 4 adventne nedelje naprej. 

Božični koncert: MPZ  KRESCENDO – v soboto, 7. 1. 2023 ob 19h. 

Duhovniški oktet »OREMUS« v nedeljo, 22. 1. ob 19h 

 

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

+ Franca Grilc je daroval Dane Selan za 1. sv. mašo; +Frančiška Jenko: 

Dane Selan za 1 sv. mašo;   Za +Rezo Sedič so darovali: Metka Pucelj za 1, in 

Mlakarjevi za 1, ter Aleksander Kne za 1. sveto mašo. Bog vam povrni za vse 

darove, pokojnima pa večni mir v božjem kraljestvu. Naj v miru počivajo. 
 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 

Jn 1,1–18 

BOŽJE UČLOVEČENJE V MOJEM SRCU 

 
 
Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, 
pač pa postane otrok, slaboten in nemočen otrok. Kot otrok nas Bog želi 
osvoboditi naše lastne veličine, s katero želimo biti kot Bog. Bog prihaja v 
otroški nemoči, da bi razbil oklep naših src, saj otrok celo zakrknjene in 
zagrenjene ljudi pripravi do smeha. Če prihaja Bog k nam kot otrok, 
pomeni, da moramo z Njim ravnati skrbno in nežno. Boga ne moremo 
otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, lahko se ga le nežno 
dotaknemo na kraju tišine, kamor ne prodreta hrup tega sveta in hrup naših 
misli. In tako v tišini našega srca, v Kristusovem rojstvu, praznujemo lasten 
nov začetek.  
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BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

NAJ VAM NOVOROJENI 
ODREŠENIK PODARI 
NOTRANJEGA MIRU, VESELJA, 
ZDRAVJA IN BLAGOSLOVA NA 
VSEH VAŠIH POTEH SKOZI 

ŽIVLJENJE. 

 Slavko Kalan - župnik 

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

