
 

 

 
 

 

OZNANILA in obvestila od  30. 1. 2023 do 12. 2. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VEROUČENCI imajo ta teden še normalen verouk, naslednji teden so 

zimske počitnice. Imejte se lepo. 

DAROVANJE ZA SVEČNICO – OFER;  Nekateri farani ste zelo hvaležni 

in veseli da je cerkev v teh zimskih dnevih topla. Zagotovo velja to zahvala 

vsem možem in fantom, (v veliki večini iz Praprotne Police)  ki se potrudijo 

              NAMENI SV. MAŠ od 30. 1. – 12. 2. 2023 

P. 30. 1. 

ob 18.
00 

Hijacinta Mariscotti, tretjerednica; Martina, mučenka 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

+ Terezija Česen 

T. 31. 1. 

ob 18.
00 

Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev 

+ Silvo Pilar 

+ Marija Jereb 

S. 1. 2. 

ob 7.
00

 

Brigita Irska, opatinja; Sever, škof 

+ Mici Pestar 

Č. 

 

2. 2. 

ob 8.
00 

ob 18.
00 

Jezusovo darovanje – svečnica; Simeon in Ana, preroka 

+++ Jurčnekovi (obl.) in starši 

+ Miranda Mertelj in Valentin Mertelj (obl.) 

+ Alojzija in Janez Kalan 

P. 3. 2. 

ob 18.
00 

Blaž, škof, mučenec; bl. Janez Gnidovec, škof; - prvi petek 

+++ Mrkuševi 

+ Ivan Petrič 

S. 4. 2. 

ob 18.
00 

Oskar, škof; Jožef Leoniški, kapucin; - prva sobota 

+ Franc Jenko 

N. 5. 2. 

ob 8.
00 

ob 10.
00

 

5. nedelja med letom; Agata, devica, mučenka 

- za žive in pokojne farane 

+ Matičevi 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

P. 6. 2. 

ob 8.
00 

Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci; Doroteja 

+ Ivan Petrič 

T. 7. 2. 

drugje
 

Nivard, redovnik; Rihard, kralj 

+ Ivan Petrič 

S. 8. 2. 

drugje
 

Hieronim, redovnik; - Prešernov dan 

+ Ivanka Ropret 

Č. 9. 2. 

ob 18.
00 

Apolonija – Polonca, devica, mučenka 

+ Jože Špenko (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 10. 2. 

ob 18.
00

 

Sholastika, devica, redovnica; Alojzij Stepinac, škof, mučenec 

+ Franc Jenko 

+ Reza Sedič 

S. 11. 2. 

ob 18.
00 

Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov 

+ Anton Štern (J. M.) 

+ Stanislav Murnik 

N. 

 

 

 

12. 2. 

ob 8.
00 

ob 10.
00 

6. nedelja med letom 

- za žive in pokojne farane 

+ Miha in Marija Brce 

+ Ivanka Plevel (obl.) 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – nedelja božje besede; 6 nedelja med letom 

 

 
 
Če torej prineseš svoj dar k oltarju  
in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj 
proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem,  
pojdi in se najprej spravi z bratom, 
potem pa se vrni in daruj svoj dar. 
Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, 
dokler si z njim še na poti, da te 
nasprotnik ne izroči sodniku,sodnik pa 
pazniku, da te vrže v ječo.  
Resnično, povem ti: Ne prideš od tam,  
dokler ne plačaš vse do zadnjega 
novčiča.(Mt 5,23–26) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

Lepo se zahvaljujem CERKVE:  

skupini št 5 iz Velesovega za 

čiščenje in ureditev cerkve za 

naslednje 14 dni.  V soboto, 4. 2. 

bo na vrsti skupina št. 6 iz 

Velesovega. Ker pa me 4. 2. ni 

doma bi prosil, če lahko pridete 

skupina št 6 že v petek 3. 2.  
Hvala za vašo skrb in 

razumevanje.  

        

PES - Družina kosi v 

gostilni. Stiskaški oče 

plača račun in reče 

natakarju: "Tisti dve 

klobasi, ki sta ostali, 

prosim, zavijte, da ju bom 

nesel domov za psa." 

Otroci so vsi veseli: 

"Prima, očka nam bo kupil 

psa!" 
 



 

 
 

Mt 5,13–16 

VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN LUČ V SVETU 
 

V starih časih je bila sol edina začimba, ki je dala hrani okus. Brez soli bi bila hrana 
brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za hrano, so kristjani za svet. Kristjani so zato 
tu, da naredijo svet boljši.  
Kot sol smo poklicani, da postanemo učenci, prijateljski in prijazni ter da živimo v 
miru med seboj. Kot luč smo poklicani, da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo 
drug v drugega in pademo v jarek. Toda luč pravi: »Tu je pot, pojdi po njej; tu je 
nevarnost, izogni se ji.« Brez luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, nezanimiv 
in nemogoče bi bilo živeti v njem. Z lučjo in soljo postaja svet varnejši in boljši. 
Dolžnost kristjanov je, da naredimo svet boljši. Toda kako naj to naredimo? Na 
enak način, kot delujeta sol in luč. Najprej se moramo razlikovati od hrane, preden 
je uporabljena. Če sol izgubi svoj okus, je neuporabna in ne more več narediti 
razlike. Luč se mora razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. Zato pomeni biti 
sol in luč sveta biti drugačen od sveta. Če verniki nimamo ničesar, kar nas loči od 
nevernikov, smo kot sol, ki je izgubila slanost in zato ne more povzročiti razlike. In 
tisto, kar nas loči od neverujočih, ne smejo biti samo oznake in priponke, ki jih 
nosimo, ampak predvsem življenje, ki ga živimo.  Po: E. Mozetič 

 

in preko leta pripravljajo les in drva za sekance. Dobro pa veste, da so se vsi 

energenti zelo podražili. Zato vas vabim k darovanju ob svečnici, da nam bo 

toplo tudi v prihodnje. Nekateri ste svoj poseben dar prinesli tudi v župnijsko 

pisarno z namenom : »za ogrevanje«. V lanskem letu vas je bilo 19 

posameznikov kar ob enem tudi štejem kot 19 gospodinjstev. Tako smo 

zbrali 1.191,00 EUR. To je za dobrih 49m
3 

mletih sekancev. Samo za 

primerjavo; za sezono pa jih porabimo preko 250m
3
. Hvala še enkrat vsem, ki 

pomagate v našem gozdu sekance pripravljat in vsem ki darujete svoj dar. 

Hvala za pozitivno razmišljanje in aktivno sodelovanje. Hvala Bogu, da 

imamo ogrevanje na sistem »BIOMASE« ki smo ga postavili pred 7 leti. Če 

tega nebi imeli bi bili zagotovo vsi na mrzlem.  Tudi elektrika se je zelo 

podražila, zato vas še posebej vabim, da z veseljem darujete svoj dar ob 

nabirki ali »ofru« za »luč«, ki bo v nedeljo 5. februarja. Bog Vas blagoslovi. 

BREZJE:  

V soboto, 4. februarja 2023,  bo ob 16. uri v baziliki Marije Pomagaj na 
Brezjah ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore daroval sveto  
mašo  za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo 
zbrane blagoslovil z relikvijami sv. Leopolda Mandića. 

BIRMANCI : Samo še dobre 3 mesece je do praznika sv. birme. Nekateri 

birmanci redno prihajate in sodelujete v pripravi na vaš dogodek. Nekateri ste 

se že vključili tudi med naše oratorijske animatorje. Zelo dobro. No, nekateri 

pa kljub prošnjam in prigovarjanju nič ali zelo slabo. Upam, da se tega sami  

zavedate in starši in birmanci, da potrditev v veri nekaj pomeni in ne bom 

dovolil glede pripravljenosti nobenih izjem.  

Nekateri važni datumi v letošnjem pastoralnem letu 

- 5 – 12. 2. zimske počitnice 

- 22. 2. – pepelnica 

- 24. 3 – 26. 3. – duhovne vaje za naše birmance  

- 25. 3. – Gospodovo oznanjenje – dan celodnevnega češčenja 

- 9. 4. – Velika noč 

- 9. 5. – srečanje z naškofom pred birmo 

- 14. 5. ob 11h – slovesnost svete birme 

- 21. 5. ob 10h – slovesnost prvega sv. obhajila 

- 2. 7 – 7. 7. oratorij 2023 

To je že nekaj zagotovo datumov in dogodkov, ki se bodo zgodili. Da si boste 

znali danes v tako hitrem tempu življenja vse pravočasno urediti. 
 
 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    
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