
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 15. 8. do 28. 8. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 
     Posebna in res iskrena zahvala vsem, ki ste karkoli sodelovali pri prenosu 

sv. maše na RTV Slovenija v nedeljo, 7. 8. ob 10h. Hvala pevcem, ki ste se 

lepo,  kar z nekaj izrednimi vajami pripravljali na sveto mašo. Hvala gospe 

Nancy Sirc in organistu Maticu Podobniku. Hvala gospe Angelci Maček za 

krašenje, ministrantom in vsemu božjemu ljudstvu, ki ste kljub počitniškemu 

vzdušju prišli k sveti maši in na ta način prestavili podobo naše župnije.   

             NAMENI SV. MAŠ od. 15. 8. do 28. 8. 2022 

P. 15.8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren 

+ - za žive in pokojne farane 

+ Terezija Česen 

+ Mici Pestar 

T. 16. 8. 

ob 20.00 

Rok , romar 

TRATA : Ivan (obl.) in Ana Petrič 

S. 17.8.  

ob 7.00 

Evzebij, papež 

+Marija Jereb  

Č. 

 
18. 8. 

ob 20.00 

Helena  (Alenka), cesarica 

+ Maria Ahčin (obl.) 

+ župnik Viktor Demšar in Jerica 

P. 19. 8. 

ob 20.00 

Janez Eudes, duhovnik; Ludvik, škof 

+ Franc Rozman (obl.) 

+ Angela Dobnikar 

S. 20. 8. 

ob 20.00 

Bernard, opat, cerkveni učitelj; Samuel (Samo), prerok 

+ Janez Ropret in Tone (obl.) 

+ Ivan Petrič 

N. 21. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

21. nedelja med letom; Pij X., papež 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

+ Anton Pučnik 

P. 22. 8. 

ob 20.00 

Devica Marija Kraljice; Tomaž Percy, mučenec 

+++ Jernačevi – Deželak 

+ Magdalena Kern 

T. 23. 8. 

 

ob 20.00 

Roza iz Lime, devica, redovnica; dan spomina na mrtve vseh 

totalitarnih režimov 

+ Mito Trefalt (obl.) 

+ Ivan Kern – Hribarjev ata 

S. 24. 8. 

ob 7.00 

Natanael (Jernej), apostol; Herman samotar 

 + Marija Pestar 

Č. 25. 8. 

ob 20.00 

Ludvik IX. Francoski, kralj 

+ starši Navžarjevi in brat Ivan 

+ Cilka Potočnik 

P. 26. 8. 

ob 20.00 

Ivana Bichier, redovnica 

+ ++ Gbinovi 

+ Vinko Cuderman 

S. 27. 8. 

ob 1500 

ob 18.00 

ob 20.00 

Monika, mati sv. Avguština; Cezarij 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Marija in Franc Grilc 

N. 
 

 

 

28. 8.  

ob 8.00 

ob 10.00 

22. nedelja med letom 

- za žive in pokojne  farane 

+ Franc in Frančiška Jagodic (obl.) 

+ Terezija Česen 

  
20. nedelja med letom 

 

 
»Mislite, da sem prišel na zemljo prinašati 

mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. 

Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih:  

trije proti dvema in dva proti trem;  

razdelili se bodo: oče proti sinu in sin proti 

očetu; mati proti hčeri in hči proti materi;  

tašča proti svoji snahi  

in snaha proti tašči.« 

(Lk 12,51–53) 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se 

zahvaljujem skupinam št. 11, 

12. iz Velesovega ter skupini št. 

1 iz Praprotne Police za lepo 

urejeno okrašeno in očiščeno 

cerkev. Za naslednje 14 dni  je 

na vrsti v soboto 20. 8. 

Praprotna Pilica št. 2 in v 

soboto 27. 8. skupina št. 3 iz 

Praprotne Police  

 
VZNEMIRJANJE – Zdravnik v 
zasebni kliniki se huduje nad 
pacientom: »Zakaj ste mi račun 
vrnili, ne da bi ga sploh odprli?« – 
Pacient: »Gospod doktor, saj ste 
mi naročili, da se moram izogibati 
vsakemu vznemirjanju.« 

 



VELIKI ŠMAREN -  Poimenovanje in pomen praznika 
 

Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna 

imena. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje 

velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih 

Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, 

kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti. 

Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo različna. 'Vnebovzetje' je bilo sprva zelo 

redko, kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o 

Marijinem 'zaspanju', 'preselitvi' ali 'odhodu' Jezusove matere. Vsebina praznovanja 

pa je od vsega začetka Marijin 'odhod' s tega sveta. Misel na smrt je bila pri 

praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k 

poveličanju – k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki 

jo Marija poslej izvršuje v nebesih. 

Praznik je v ponedeljek, 15. avgusta. Svete maše so tako, kakor ob nedeljah 

in sicer ob 8h in ob 10h. Vsem romarjem in popotnikom želim lepo mirno in 

blagoslovljeno praznovanje na poti za Marijo. 

 

NAPOVED ZA MALI ŠMAREN – Slovesno bogoslužje s procesijo bo vodil 

LESKOVAR msgr. dr. Mitja apostolski nuncij v Iraku. Lepo povabljeni, 

da si že danes uredite koledar, da boste tisto nedeljo po malem šmarnu lahko 

prisostvovali tej slovesnosti in prisluhnili njegovi besedi. Sloves 

na sv. sveta maša bo v nedeljo, 11. septembra ob 15h.  

VEČERNICE V HAMBURGU - Nedelja, 21. 
avgusta 2022, ob 20.00 

Cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo 

(Adergas) 
Luteranska liturgična glasba iz Hamburga 
17. stoletja z orglami v alternaciji s pevci: 

Hieronymus Praetorius, Johann Praetorius in Heinrich 
Scheidemann  Márton Borsányi orgle 
VOKALNI ANSAMBEL ISTVÁNFFY 
Bálint Kis, Ádám Hohmann tenor, Lőrinc Muntag bariton, 
Domonkos Dergez bas. 
 
 

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    

 

 

 

 
 

ZGODI SE 
 

Srečanje Marije in Elizabete je polno 
veselja. Zakaj? Ker vsaka ceni drugo, jo 
spoštuje in vzame čisto zares. Druga 
drugi želita postreči. Več kot očitno je, 
da to spoštovanje drugega in veselje 
nad bližnjim izvira iz globoke ponižnosti 
v odnosu do Boga.  
Že samo srečanje teh dveh žena nam 
govori tudi o kreposti, brez katere ni poti 
v nebesa: ponižnost. Pot v nebo je pot 
ponižnih. Samo ponižni jo zmorejo 
prehoditi, ti pa vedo, da tudi ta krepost ni 
njihova zasluga, ampak Božji dar.  
Marija Elizabete ni obiskala po naključju. Gotovo je k njej prihajala pogosto. Odnosa, 
ki ga odraža njuno srečanje, nista mogli splesti čez noč. To je odnos dveh, ki delita 
svoje življenje in čustvovanje, svoje strahove in hrepenenja. Pri tem pa kot pravi vernici 
ne moreta v nobeni misli mimo Boga. On je njuno vse, on ju vodi. Angelovo oznanjenje 
Marijo preseneti. Ni pričakovala, da bo Bog tako močno spremenil njene načrte. 
Postala bo Božja mati, sprejeti pa mora težo tveganja, da bo spočela, še preden je 
poročena. Bolečino, da bo marsikoga razočarala, čeprav zaradi zvestobe Bogu. 
Prizadela bo Jožefa, prizadela svojo družino. Biti kriv brez krivde je ponižanje, ki je 
eden temeljnih kamnov ponižnosti. A le v pripravljenosti na sramoto in križ zaradi 
zaupanja v Božjo ljubezen je mogoče sprejeti Božjo voljo. Marija v vsej ponižnosti 
izreče svoj Zgodi se, ki postane njeno vodilo. Njen odnos z Bogom se tako začenja s 
ponižnostjo in izredno hvaležnostjo. Zaveda se svoje majhnosti in nemoči. Hvaležna 
je, da jo Bog opazi in jo hoče imeti za služabnico, za sodelavko. Kot nekoč Marija tudi 
mi danes še kako potrebujemo ponižnost, hvaležnost, veselje in Božjo pomoč. Naj nas 
spremlja in vzpodbuja Marijin zgled ter njena priprošnja.  Mozetič 
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