
  

NAMENI SV. MAŠ od 27. marca do 9. aprila 2023 

P. 

27. 3 
ob 18.00 

Peregrin, redovnik 
+ Ivan Petrič 
+ Marija Jereb 

T. 

28. 3. 
ob 18.00 

Proterij, škof, Vojan (Bojan), knez; Milada, devica 
+ Janez Zupin 
+ Ivanka Ropret 

S. 
29. 3. 
ob 7.00 

Bertold, redovnik 
+ Mici Pestar 

Č. 

  

30. 3. 
ob 18.00 

Janez Klimak, opat; Amadej (Bogoljub), vojvoda;  
+ Vida in Anton Ribnikar 
+ Janez Kern 
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 

31. 3. 
ob 18.00 

Gvido - opat; Benjamin, diakon, mučenec; Kornelija 
+ Ivan Martinjak 
+ Franc Grilc 

S. 

1. 4. 
ob 18.00 

Tomaž Tolentinski, misijonar; Ljuba in Irena mučenki 
+ Janez in Frančiška Rebernik 
+ Terezija Česen 

N. 

2. 4. 
ob 8.00 
ob 10.00 

Cvetna nedelja; Frančišek Paolski, puščavnik; Marija 
+ za žive in pokojne farane 
+ Jože Stele 
+ Franc Jenko 

P. 

3. 4. 
ob 18.00 

Rihard (Riko), škof; Sikst I., papež, mučenec 
+ Franc Jenko 
+ Reza Sedič 

T. 
4. 4. 
ob 18.00 

Izidor Seviljski, škof, cerkv. Učitelj; Benedikt Niger 
+ Ivan Delovec, 30. dan 

S. 
5. 4. 
ob 7.00 

Vincencij, Ferer, duhovnik; Julijana, redovnica 
+Ivan Petrič  

Č. 

6. 4. 
ob 19.00 

VELIKI ČETRTEK; Irenej iz Srema; škof 
+ Anica Vreček 
+ Marija Jereb 

P. 
7. 4. 
ob 19.00 

VELIKI PETEK ; Janez krstnik de la Salle; - prvi petek 
- obredi velikega petka 

OZNANILA in obvestila do 1. januarja 2023 

Cvetna nedelja  

Učenca sta šla in storila, kakor jima 
je Jezus naročil. Pripeljala sta osli-
co in njenega mladiča, položila na-
nju svoja plašča in Jezus je sédel 
gor. Zelo veliko ljudi iz množice je 

razgrnilo na pot svoje plašče, drugi 
pa so lomili veje z dreves in jih raz-
grinjali na pot. In množice, ki so šle 
pred njim in za njim, so vzklikale: 

»Hozána Davidovemu sinu! Blago-
slovljen, ki prihaja v Gospodovem 
imenu! Hozana na višavah!« (Mt 

21,6–9)  

ČIŠČENJE IN 
KRAŠENJE CERKVE:   
Lepo se zahvaljujem skupinam št.  
9+10. iz Velesovega za čiščenje in 
krašenje cerkve. Za naslednje 14 
dni je na vrsti: 1. 5. Velesovo 11 in 
na Veliki petek ; Velesovo 12. Po-
stavili bomo zopet »Božji grob« 
Povabljeni k molitvi na Velko so-
boto k Božjemu grobu. 
PROŠNJA: Velika noč je praz-
nik veselja, ko že zgodaj zjutraj ob 
6h v procesiji pokažemo tudi svojo 
vero in zavest pripadnosti Bogu, 
skupnosti, župniji in Cerkvi. 
Vse, ki pripravite vse potrebno za 
procesijo, še posebej vse, ki nosite 
bandera prosim, da to nalogo z ve-
seljem in ponosom tudi izvršite. 

 
OBREDI VELIKEGA TRI-
DNEVJA SE ZAČNEJO PO 

SONČNEM ZAHODU OB 19h 

KRIŽEV POT danes popoldan , torej na tiho nedeljo ob 15h v Stiški vasi, 
romanje za našo župnijo. Še posebej  letos povabljeni birmanci in starši. 
Naj nas prihajajoči velikonočni prazniki tesno povežejo v skupnost, ki veru-
je v novo življenje. 

KRATKA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 3. aprila, ob 20h. Prosim vas da se vsi 
člani udeležite, da se skupaj lepo pripravimo na Veliko noč. 

S. 

8. 4. 
ob 7.00 

ob 19.00 

VELIKA SOBOTA ; Maksim in Timotej—prva sobota 
- blagoslov velikonočnega ognja 
+ Frančiška Škrlec;  
+ Marija Jerič 

N. 

9.4. 
ob 6.00 
ob 10.00 

VELIKA NOČ 
+ za farane 
+ Franc Grilc 
+ Stanislav Murnik 
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VELIKA SOBOTA z bla- goslovljenim ognjem in vodo 
verniki pokadijo in po- kropijo domove. Velika sobo-
ta je sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu. Velikonočni blago-
slov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da se zavemo Božje do-
brote in darov, ki smo jih prejeli od Boga. Z  velikonočno vigilijo vstopimo v skriv-
nost Kristusovega vstajenja.  

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: Zjutraj ob 7. uri je blagoslov velikonočnega 
ognja. Vse otroke vabim k skupni molitvi ob 11. uri k božjemu grobu.  

Ob 16.00  - Praprotna Polica: Ob 16.30 -  Trata; Ob 17.00 – Adergas :  

Ob 19.00 – slovesno praznovanje VIGILIJE – pričakovanje Gospodovega vstaje-
nja. VELIKA NOČ: ob 6.00 je vstajenjska procesija. Nabirka za veliko noč je 
namenjena restavriranju ostalih treh stranskih oltarjev 

 

 
Izdal in odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 04/25-28-500 ali 041/755-404  
e-naslov: slavko.kalan@rkc.si; Župnijska spletna stran: www.zupnija-velesovo.si  

VEROUČENCI, ki so  že bili pri prvem svetem obhajilu imajo ta teden sveto 
spoved, ostali (1 in 2r.) pa še reden verouk. Naslednji teden, po cvetni nedelji 
ni verouka.    Vsak veroučenec je povabljen vsaj 1x k velikemu tridnevju. Te-
den po Veliki noči so počitnice. Prvoobhajanci—sestanek za starše: 27. 3. ob 
19h. KRATKA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 3. aprila, ob 20h. Vsi člani lepo vab-
ljeni, da se skupaj pripravimo na Velikonočno praznovanje. 

VSI MINISTRANTJE imajo vaje za sodelovanje pri obredih velikega tridnevja 
vsak večer eno uro pred obredi! 

OBISK BOLNIH na » prvi petek« bom opravil že na ve-

liki torek, 4. 4. Kdor želi, da ga obiščem poleg že obi-

čajnih obiskov, naj mi sporoči in bo lahko prejel veliko-

nočne zakramente. 

VSEM ŽELIM LEPO PRIPRAVO NA 

VELIKONOČNO JUTRO ! 

CVETNA NEDELJA - S cvetjem in zelenjem, ki smo ga na  cvetno nedeljo prinesli bla-
goslovit v cerkev, odnesimo na svoje domove tudi skrivnost in bistvo te nedelje, da 
se bomo v tem velikem tednu res lahko še dobro pripravili na naš največji praznik – 
Kristusovo vstajenje. Vsaj tri najlepše in najvišje butare bodo nagrajene. Oljke, ki jih 
boste prejeli po sveti maši so nam pripravili verniki iz Koprske škofije. Vaše darove 
bomo namenili za obnovo njihovih cerkva. Bog vam povrni. 

VELIKI ČETRTEK je praznik evharistije in praznik duhovništva. Pri zadnji večerji je po-
stavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament mašniškega posvečenja. Pri 
maši je obred umivanja nog. Vsi možje, razen Franc Grilc, ki je že v večnosti in ga 
bo zamenjal Ciril Grilc, ki ste bili pri tem obredu v preteklosti, lepo vabljeni tudi letos.  
Po bogoslužju in molitvi »na Oljski gori« ključarji in ostali, ki boste sodelovali pri 
obredu umivanja nog, povabljeni v župnišče. 

 VELIKI PETEK - se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je 
strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše. 
Med obredi velikega petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju  - Pasijon.  

http://www.zupnija-velesovo.si

