
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od  1. 1. 2023 do 15. 1. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVO LETO 2023  še vse pred nami. Ta teden so veroučenci, tako kakor v Evropi 

še prosti in nimajo verouka.  

S KOLEDNIKI smo vas že obiskali. Praktično vsako hišo. Kjer vas nismo dobili 

doma smo vam  nabiralniku pustili voščilo, nalepko z blagoslovom ob svetih treh 

kraljih ter položnico, če želite na ta način darovati za naše misijonarje. Kdor pa želi pa 

lahko svoj dar prinese kar v župnišče še naslednji teden. Do sedaj pa smo že zbrali 

2.350,00 EUR. V Imenu Misijonskega središča Slovenije se vam iskreno zahvaljujem 

za vas velikodušen dar.  

              NAMENI SV. MAŠ od 2. 1. 2023 – 15. 1. 2023 

P. 2. 1. 

ob 8.00 

Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj; Gregor Nacianški, škof 

+ Anica Vreček 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

T. 3. 1. 

ob 18.00 

Presveto Jezusovo ime; Genovefa Pariška 

+ Angela Sirc 

+ Stanislav Murnik 

S. 4. 1. 

ob 7.00 

Elizabeta Seton, redovnica; Angela Folinjska, redovnica 

+ Ivanka Ropret 

Č. 

 

5. 1. 

ob 18.00 

Janez Nepomuk Neumann, škof; Emilijana – Milena, devica 

+ Marina Jagodic 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 6. 1. 

 

ob 8.00 

ob 18.00 

Gospodovo razglašenje; Sveti trije kralji; Gašper, Miha 

Boltežar – prvi petek 

+ Terezija Česen 

+ Katarina Pipp 

S. 7. 1. 

ob 18.00 

Rajmund Penjefortski, duhovnik; Valentin, škof – prva sobota 

+++ Boštjanovi – Trata 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

N. 8. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Nedelja Jezusovega krsta; Severin Noriški, opat 

- Za žive in pokojne farane 

+ Silvo Pilar 

+ Franc Grkman 

P. 9. 1. 

ob 18.00 

Hadrijan, opat; Pij IX., papež; Andrej Korsini, karmeličan 

+ Jože Kešnar 

- V zahvalo D. S. 

T. 10. 1. 

ob 18.00 
Gregor Niški, škof; Agaton, papež; Viljem, škof 

+ Franc Jenko 

S. 11. 1. 

ob 7.00 

Pavlin Oglejski II., škof; Teodozij, menih; Salvij, mučenec 

+ Marija Jereb 

Č. 12. 1. 

ob 18.00 

Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt, škof 

+ Ivan Petrič 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 13. 1. 

ob 18.00 

Hilarij, škof, cerkveni učitelj; Veronika Milanska, devica 

+ Pavla Kern – Boštarjeva mama 

S. 14. 1. 

ob 18.00 
Oton, prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski, duhovnik 

+ Marina Jagodic (obl.) 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

N. 

 

 

 

15. 1. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

ob 16.00 

2. nedelja med letom – ned. verskega tiska 

- za žive in pokojne farane 

+ papež Benedikt XVI. 

+ Mici Pestar 

Božični koncert domačih zborov 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – Sveta Marija Božja Mati 

 

Tisti čas so pastirji pohiteli v 

Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in 

dete, položêno v jasli. Ko so to 

videli, so pripovedovali, kar jim je 

bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so 

jih poslušali, so se začudili temu, kar 

so jim povedali pastirji. Marija pa je 

vse te besede ohranila in jih 

premišljevala v svojem srcu. 
 (Lk 2,16–19)) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinama št. 2 in  3 iz Velesovega 

za čiščenje in pomoč pri krašenju 

cerkve. V soboto, 7. 1. bo na vrsti 

skupina št. 4 iz Velesovega. 

Hvala.vam za vašo skrb za lepo 

urejeno našo župnijsko cerkev. 

    

SMEH PRIPOROČAMO 

    

Očka bere sinku pravljico, da 

bi zaspal. Čez čas se odprejo 

vrata in mama vpraša: »A je 

zaspal?« Otroški glas odvrne: 

»Ja, končno.« 

 

BLAGOSLOVLJENO, 

ZDRAVO IN USPEŠNO 

NOVO LETO 2023 



Posebna zahvala velja za pomoč vsem kolednikom – ministrantom in družini Vreček 

pri logistiki. Vsi koledniki so sedaj povabljeni na skupno škofijsko srečanje v Zavode 

sv. Stanislava v Ljubljano. To bo v soboto, 7. 1. 2023  

- Ob 8.30 – odhod v Ljubljano 

- Ob 10.00 – sv. maša ki jo vodi g. nadškof Stanislav Zore 

- Ob 11.00 – srečanje z laičnima misijonarjema Katja Ravnikar in 

Matevžem Strajnarjem 

- Ob  12.30. malica 

- Ob 13.00 zabavni program s kvintetom  »DORI« 

 
Prvi BOŽIČNI KONCERT – Mešani pevski zbor KRESCENDO, ki ga vodi 

Žiga Kert organizira koncert v soboto, 7. januarja ob 19h v župnijski cerkvi. 

Vljudno vabljeni. 

Drugi BOŽIČNI KONCERT –  BOŽIČNE VEČERNICE v nedeljo, 15.1. ob 

16. uri vas v našo farno cerkev vabi na koncert božičnih pesmi naš domači 

mešani cerkveni pevski zbor, ki ga vodi Dane Selan. Spremljal jih bo Matic 

Podobnik, dve pesmici bodo zapeli tudi otroci  otroškega zborčka, ki jih vodi 

Sara Rozman. Sara bo tudi sama zapela in tako polepšala sam program 

izbranih pesmi. Lepo povabljeni. 

Tretji koncert : Duhovniški oktet Oremus – nedelja; 22. 1. ob 19h 

 

NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2022 
KRSTOV je bilo 20 otrok (lani 14). Od drugod 8. (lani 5).  Domačih je  bilo  

12. (lani 6). Dečkov 5 (lani 5) in 15 deklic (lani 9). Rojenih v zakonu je bilo 

13 (lani 9 ), nezakonskih  6 (lani 4); krščenih iz civilnega zakona: 1 (lani 1). 

Starši so si izbrali naslednja imena:. Jošt, Naomi, Sofija, Manca, Gal, 

Tinkara, Liza, Laura, Tinkara, Kristina, Lovro, Nina, Zarja, Ela, 

Manca, Bine, Elizabeta, Ema, Žan, Tia.  

POROK  je bilo 14 (lani 15) parov, 1 par domač (lani 1) in 13 parov od 

drugod (lani 14 od drugod). 

Vesel sem, da se vedno več parov odloča za zakrament sv. zakona, ki je 

znamenje večne ljubezni. Za leto 2023 je prijavljenih že 13 parov. (lani 9) 

POGREBOV je bilo 8 (lani 12). 5 moških (lani 4) in 3 žensk (lani 8). 

Povprečna starost moških je bila 82,4 let (lani 72,5 let), povprečna starost 

žensk je bila 90 let (lani 58,7 let). Previdenih je bilo 7 (lani 11),  neprevideni 

nagle smrti 1 (lani 1). Žarnih je bilo 4 (lani 9) in 4 (lani 3) pogrebi v krsti. 

VEROUK obiskuje 80 (lani 79). Razporejeni so od Jezusovih uric do 9. 

razreda po sledečem številu: 6 + 12+ 11 + 13 + 10 + 4 +10 + 11 + 4 + 10  

 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 

NOVO LETO Vsakič, ko vstopamo v novo leto, proslavljamo. Mnogi v 

družbi prijateljev, ob vinu in z ognjemetom. Mnogi prešernega srca ali 

celo razvratno. Kakor da je koledarski začetek novega obdobja vreden, 

da se spozabimo. Kakor da smemo ponoreti, ker smo življenju odtrgali 

dodatno leto. Drugi spet so otožnega srca. Bolečina minulega leta, tako 

čutijo, se seli v novo. Še eno leto muk in trpljenja. Osamelosti in 

potrtosti. Samo redki najdejo ob tej priložnosti pot do molitve. Do 

zahvale za prejete darove nebes. Do priznanja, da življenje na našem 

planetu skozi zgodovino in čas usmerja Bog. Letom prišteva leto, do 

dne, ko bo vse naredil na novo. Nizanje let je tako najprej spomin, da 

nas objema življenje, ki se stara. Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti 

svojemu zatonu, ki odpira vrata v večnost. In da se naša zemlja vrti proti 

točki, ko je ne bo več. Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za 

prebivanje v njem. Tam ni novih let, ker ni ure ne časa, ampak je stanje 

in prostor novega življenja v brezčasni radosti. Samo tu na zemlji 

praznujemo dodajanje let. V nebesih pa bomo praznovali večno mladost 

zunaj slehernega štetja. In brez sosledja. Vse bo vedno pričujoče in 

zavedanje bo neminljivo.  
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http://www.zupnija-velesovo.si/

