
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 10. 10. do 23. 10. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRMANCI ! V letošnjem veroučnem letu je na vrsti tudi birma. Ta stavek 

zagotovo ni pravi vendar je prav da se »sliši«. Vedno je bilo tisto leto ko so se 

naši »birmanci« pripravljali na prejem svete birme zelo živahno. Sedaj je čas 

da se to ponovno zbudi in naredi nekaj za naše birmance. Ne vem kaj 

             NAMENI SV. MAŠ od 10. 10. do 23. 10. 2022 

P. 10. 10. 

ob 18.00 

Danilo (Danijel), škof; Pavlin, škof; Robert 

- Za božje varstvo v novem šol. Letu D. S. 

+ Marina Jagodic 

T. 11. 10. 

ob 18.00 

Janez XXIII.; papež; Filip, diakon; Bruno, škof 

+ Stane Jenko (obl.) in Marina in Jana Jenko 

+ Ivan Kern – Hribarjev ata 

S. 12. 10. 

ob 7.00 

Maksimilijan Celjski, mučenec; Carlo Acutis, študent 

- Prošnja za vse potrebe D. S. 

Č. 

 
13. 10. 

ob 18.00 

Gerald, vitez; Koloman, mučenec 

+ Marija Maček (obl.) 

+++ Jernejčkovi 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 14. 10. 

ob 18.00 

Kalist I., papež, mučenec 

+ Franc Kremžar 

+ Alojzija Kalan (obl.)  

S. 15. 10. 

ob 18.00 

Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica 

+ Marko Žibert 

+ Ivanka Ropret 

N. 16. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

29. nedelja med letom; Hedvika, kneginja; Marjeta Alakok 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Grilc, 30. dan 

P. 17. 10. 

ob 18.00 

Ignacij Antiohijski, škof; Florencij, škof 

- Za zdravje družin; Simšič in Kračun 

+ Zofka Cuderman 

T. 18. 10. 

ob 18.00 
Luka, evangelist; Peter, mistik; Just, mučenec 

+ Vodnikov ata (obl.) 

+ Marija Jereb 

S. 19. 10.  

ob 7.00 

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebuf in kanadski mučenci 

- Za dušno in telesno zdravje J. 

Č. 20. 10. 

ob 18.00 

Irena, mučenka; b. Anton Strle, duhovnik; Vendelin, opat 

+ Frančiška Zmrzlikar 

+ Mici Pestar 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 21. 10. 

ob 18.00 

Uršula, devica, mučenka 

+ Pavla Kavran (obl.) 

+ Cilka Potočnik 

S. 22. 10. 

ob 18.00 

Janez PavelII., papež;  

+ Franc Grilc (obl.) - Napotnikov 

+ Terezija Česen  

N. 
 

 

 

23. 10. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 
 

30. ned.med.letom–misijonska nedelja; Janez Kapistran 

 SREČANJE ZA NAŠE STAREJŠE  

- za žive in pokojne farane 

+++ starši Žagar in Ana Jerič 

- M. B. v priprošnjo za zdravje T. 

30. nedelja  med letom – Misijonska  

  
Cestninar pa je stal daleč proč in še oči 

ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je 

tolkel po prsih in govoril: ›Bog, 

bodi milostljiv meni grešniku!‹  Povem 

vam, ta je šel opravičen domov, oni pa 

ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo 

ponižan, in kdor se ponižuje, 

bo povišan.« 

(Lk 18,13–14) 

 

 

 

  

 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 8 iz Praprotne Police, 

ter št. 1. iz Adergasa za lepo 

urejeno in okrašeno cerkev. V 

soboto, 15. 10. št. 2 iz Adergasa, v 

soboto, 22. 10. pa št. 3 iz 

Adergasa. Hvala vsem, ki vestno 

in lepo skrbite za urejenost naše 

cerkve.  

    

Mlada kolesarka se pelje skozi 
križišče pri rdeči luči. »Policist jo 
ustavi: Ali niste slišali mojega 
žvižga?«- Oja,«, ampak imam 
zmenek z drugim. 

VLAK – »Ati, ali veš, kateri vlak 
ima največjo zamudo?« vpraša 
Luka očeta. »Nimam pojma, 
sinko.« – »Tisti, ki si mi ga 
obljubil za rojstni dan.« 
 



pripravljajo za svoje birmance njihovi starši in botri. Sam pripravljam vsaj 

nekaj zanimivih dejavnosti. 

- 10. 10. ob 19h  - sestanek za starše birmancev; to je 8 + 9 razred 

- predstavitev birmancev – nedelja 16. oktober – vsak birmanec prinese 

svojo osebno prošnjo, da želi sodelovati v pripravi na sv. birmo 

- delo v birmanskih skupinah 

- možnost sodelovanja v različnih župnijskih skupinah – animatorji, 

mladinski pevski zbor, ministrantska družina, bralci beril ob nedeljah 

in med tednom, pomoč v skupini pri čiščenju in krašenju cerkve.  

- Duhovne vaje – birmanski vikend v župnišču – zadnji vikend v marcu. 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR: ustanavljamo nov otroški pevski zbor. Voditeljica Sara 

Rozman vas vabi, da se mu otroci od 2 do 5 razreda pridružite v čim večjem številu. 

Vaje bo imela ob torkih ob 17h v župnišču. 

TUDI MLADINSKI IN MEŠANI PEVSKI ZBOR vabita nove člane k 

sodelovanju. Mladinski zbor prepeva vsako zadnjo nedeljo v mesecu in po dogovoru. 

Takrat se jim lahko tudi pridružiš. Mladinski zbor vodi gospa Nancy Sirc. Mešani 

Pevski zbor, ki ga vodi g. Dane Selan pa ima vaje vsak torek ob 20h in takrat se jim 

lahko pridružiš tudi ti. Lepo vabljeni k sodelovanje vseh pevskih zborov v župniji. 

Hvala vam dragi pevci in pevke, dragi organisti in pevovodje za vaše delo in trud na 

glasbenem področju za našo župnijo. 

NOVI MINISTRANTJE IN MINISTRANTKE imate vaje v soboto, 22. 

oktobra ob 10h. Vabljeni vsi ki ste se pridružili v zadnjem letu, da boste z 

veseljem in ponosno pristopili k oltarju, brez težav in brez zadrege. Pridite tudi 

čisto novi ministrantje in ministrantke. 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV – SESTANEK  v torek 18. oktobra ob 19h 

v župnišču. Vsaj eden od staršev naj se sestanka zagotovo udeleži. 

SREČANJE IN SVETA MAŠA za naše starejše od 75 let; v nedeljo, 23. 

oktobra ob 10h. Pri maši bo možnost prejeti bolniško maziljenje. Po maši 

povabljeni na kosilo v župnišču. 
 
NAMESTO CVETJA IN SVEČ ob smrti našega mežnarja na Trati; Franca Grilca – 

Pristavovega ata  ste darovali za sv. maše; sestra Marija z Ivanom za 2,; Nečakinja Valerija 

za 2, Janez Šerjak za 2, Tončka Kešnar za 1, družina Rezar za 1, Stele Marija za 1, svakinja 

Lojzka za 1, Magda- Breg pri Preddvoru za 1, Stanka Grilc z družino za 1, Napotnikovi za 2,  

Rogljevi za 1, Mari Jenko z družino za 1, Jože Grilc za 2, Vinko Grilc z družino za 1, Tomaž 

in Nataša Selan z družino za 2, Jože in Marinka Grilc za 1,  Boštjanovi iz Trate za 2, zgornji 

Kaječevi – Češnjevek za 1, Helena in Janez za 1. Bog povrni za vse vaše darove pokojnemu 

Francu Grilci, dobremu očetu in skrbnemu mežnarju pa podeli večni mir in pokoj v 

božjem naročju. Naj počiva v miru. 
 

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    

 

 

 

   

 MISIJONAR JANEZ ČEBULJ 
Janez Čebulj se je rodil 13. oktobra leta  1832 pri Viršku (pred 190 leti) v 

vasi Adergas. Bil je najmlajši izmed osmih otrok očeta Martina in matere 

Uršule, roj. Globočnik, Vahtarjeve s Poženka. Že v rani mladosti je kazal 

izredno nadarjenost. S pomočjo strica Jožefa 

Globočnika, duhovnika in gimnazijskega kateheta 

v Ljubljani, je Virškov Janezek postal študent; leta 1851 

pa je z odličnim uspehom opravil maturo in vstopil 

v ljubljansko semenišče in na teološko fakulteto, ki jo je 

zaključil z odliko. V mašnika je bil posvečen 3. 

novembra 1855. Posvetil ga je ljubljanski knezoškof 

Alojzij Wolf v kapeli svoje palače. Vesel dogodek je bil 

za njegovo mater in za vso Velesovsko župnijo, ko je na 

dan sv. Martin pri Marijinem oltarju v domači cerkvi zapel novo mašo. Prvo 

kaplansko službo je sprejel v Poljanah nad Škofjo loko in kot odličen govornik 

kasneje še v Kranju. Že kot bogoslovec se je srečal z Baragom, ki ga je zvabil 

k sebi v misijone. Leta 1859 je odpotoval v Ameriko. Tam si je pridobil izreden 

ugled in zaupanje Indijancev. Naučil si je njihovega jezika – očipvejščine. Celo 

prepeval je v njihovem jeziku. Bil je pravi poliglot. Umrl je 3 avgusta 1898. 

pokopan je v Ameriki v mestu St. Ignacij.  
 

 Sabina Zorman 
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