
 

 
 

 

 

 

 

OZNANILA in obvestila od 24. 10. do 6. 11. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUČENCI : ta teden je še verouk, potem so počitnice ob prazniku Vseh 

svetih in še nekaj, »krompirjevih«. Ponovno se verouk nadaljuje v ponedeljek, 

7. novembra. V tem času bomo imeli dovolj časa za mirne jesenske dneve in 

tudi srečevanja ob spominih na rajne. 

SONČINI ČAS - V soboto 29 

. 10. premaknemo ure za 1h nazaj – torej na sončni čas. 

             NAMENI SV. MAŠ od 24. 10. do 6. 11. 2022 

P. 24. 10. 

ob 18.00 

Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj 

+ Stanislav Murnik, 7. dan 

T. 25. 10 

ob 18.00 

Krizant in Darija (Darinka), mučenca 

+++ starši Podjed in brata Mirkota 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

S. 26. 10 

ob 7.00 

Lucijan in Marcijan, mučenca; Demetrij, Mitja,  mučenec 

+ Marina Jagodic 

Č. 

 

27. 10. 

ob 18.00 

Sabina Avilska, mučenka;  

+ Matevž Dornik 

+ Jože Kešnar 

P. 28. 10. 

ob 18.00 

Simon in Juda Tadej, apostola; Fidelis, m; Frančišek Serreno 

+ Janez in Frančiška Rebernik 

+ Apolonija Kne 

S. 29 10. 

ob 18.00 

Mihael Rua, duhovnik, redovnik; Klara Luce, laikinja 

-Za vse +++ sorodnike iz rodbine Vrtnik in Ovca ter v 

zahvalo za 40 let življenja in v priprošnjo M. B. (V.D.) 

+ Janez Zupin  (obl.) – URE PREMAKNEMO NAZAJ 

N. 30. 10. 

ob 8.00 

ob 10.00 

31. nedelja med letom – žeganjska nedelja; Marcel, muč. 

- za žive in pokojne farane 

+ sin Goran in nečaki: Marko, Tomo, Stojan in Andrejka 

+ Ivan Petrič 

P. 31. 10. 

ob 8.00 

 Volfgang, škof; Alfonz Rodriguez, redovnik; dan reformacije 

+ Vinko Cuderman 

+ Terezija Česen 

T. 1. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

ob 14.00 

ob 18.00 

VSI SVETI – Dan spomina na mrtve 

- za žive in pokojne farane 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

TRATA -po namenu molitev za očenaše 

-molitve rožnih vencev za naše rajne (Trata in Adergas) 

S. 2. 11.  

ob 8.00 

ob 9.00 

ob 18.00 

spomin vseh vernih rajnih 

- po namenu Sv. Očeta za rajne 

+Mici Pestar 

TRATA – po namenu molitev za očenaše 

Č. 3. 11. 

ob 7.00 

Viktorin Ptujski, škof, mučenec 

+ Ivan Petrič 

P. 4. 11. 

ob 18.00 

Karel (Drago, Dragica) Boromejski, škof -prvi petek 

+ Jože Stele 

+ Ivanka Ropret 

S. 5. 11. 

ob 18.00 

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika; 

- v zahvalo za skupna leta zakonskega življenja  

+ Angela (obl.)  in Jože Ribnikar 

N. 
 

 

 

6. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 
 

32. navadna nedelja – zahvalna nedelja 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Jenko (obl.) 

+ Magda Kern 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
31. nedelja med letom 

 

 
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je 

pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi 

hitro dol; 

zakaj danes moram ostati v tvoji hiši.« 

In stopil je hitro dol 

in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, 

so vsi godrnjali: 

»Ustavil se je pri grešnem človeku.«  
(Lk 19,5–7) 

 

 

 

  

 

 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupinam št. 2 in 3  iz Adergasa za 

lepo urejeno in okrašeno cerkev. V 

soboto, 29. 10. je na vrsti skupina 

št. 4 iz Adergasa, v soboto, 5. 11. 

pa št. 1 iz Trate. Hvala vsem, ki 

vestno in lepo skrbite za urejenost 

naše cerkve.  

    

 ZA LEP IN NASMEJAN DAN 
»Pravijo da na vzhodu dekleta 
svojega moža pred poroko 
nikoli ne vidijo.« »Vem. A veš, 
kako je na zahodu?« »Kako?« 
»Tam ga ne vidijo po poroki!« 
               
»Kaj vzameš, kadar si 
prehlajen«? »Vsak dan po dva 
zavojčka papirnatih robčkov.«  



 

 

DAROVI ZA MOLITVE IN SVETE MAŠE ZA RAJNE sprejemam tako, kakor 

običajno.  Na sam praznik je ob 14h sveta maša za rajne na Trati za vse namene, 

ki jih namenite, kjer jih bom tudi imenoval. To bomo ponovili še na praznik Vseh 

vernih duš. Zvečer 1. novembra  pa lepo povabljeni k molitvi vseh štirih delov 

rožnega venca v Adergas ali  na Trato ob 18h. Vaše namene in molitve za rajne 

lahko oddaste ves teden dopoldan do 10h ali od četrtka naprej uro pred in po sveti 

maši. Boglonaj za vaše darove za rajne. 

  OBLETNICE POROK: v soboto, 5. novembra ob 

18h. Sedaj že 2 leti zaradi korone nismo pripravili 

posebnega srečanja za zakonske jubilante. Kot že 

običajno v soboto pred zahvalno nedeljo srečanje 

organiziramo skupaj z ŽPS.  Vsi, ki letos praznujete 

10,  20, 25, 30, 40, 50, in več let vas vabimo na slovesno 

praznovanje. Torej, po zlati poroki ste povabljeni pa vsako leto. Vsi, ki ste se poročili 

pri nas ste v teh dnevih prejeli posebno povabilo. Povabljeni pa tudi drugi, ki ste se 

poročili drugje, pa živite v naši župniji. Prosim, če mi v tem tednu sporočite, da želite 

sodelovati pri tem zahvalnem bogoslužju in boste dobili tudi posebno povabilo. Po 

sveti maši pa še povabljeni na krajše druženje v župnijsko obednico. Čestitamo vsem 

jubilantom! 

ZAHVALNA NEDELJA – 6. november  je nedelja, ko z 

veseljem rečemo Bogu hvala za številne dobrote preteklega 

leta. Kljub suši in slabim napovedim smo vendarle vsaj 

nekaj pridelali za kar tudi  moramo Stvarniku reči na glas in 

na kolenih »HVALA«.  Ali se mu lahko res za vse 

zahvalimo, ali samo za nekatere izbrane dogodke, to je 

odvisno od nas.  To nedeljo vas posebej povabim k 

darovanju ali »ofru« za župnika in za cerkev.  Z veliko 

hvaležnostjo se zopet oziram na vas in se vam zahvaljujem 

za vse vaše darove, ki jih po svojih močeh darujete za to, da 

se lahko pohvalim za vašo velikodušnost in dobroto.  
 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ ob smrti našega mežnarja na Trati; Franca Grilca 

– Pristavovega ata  ste darovali za sv. maše; Slemčevi za 1, Ciril Grilc za 1, Filip 

Nastran za 1 sv. mašo. Bog vam povrni za vse vaše mašne namene, pokojnemu 

Francu pa večni mir in pokoj. 
 

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    

 

 

 

   

  Narava okoli nas se v novembru pripravlja k počitku in nam za 

slovo poklanja svoje  darove. Tako nas spominja, da je tudi naša 

človeška usoda romanje od pomladi do jeseni življenja, ko je treba 

pobrati snopje in sadove in jih shraniti v Božje žitnice. Cerkev je 

uvrstila dva pomenljiva praznika, ki nas odpirata za novo 

razsežnost bivanja – za onstranstvo. To sta praznik vseh svetnikov 

in spomin vernih rajnih. V teh dneh se naše misli pogosto mudijo 

pri naših rajnih. Morda je gomila še sveža ali pa je ime na kamnu 

že zbledelo in je svet nanje že pozabil. A naše srce jih ne sme 

pozabiti. Saj jih tudi Bog ni pozabil. Vpisal jih je v knjigo življenja, 

v svoje ljubeče srce. Včasih slišimo: nihče ni nenadomestljiv. 

Morda to velja na delovnem mestu ali še kje. Toda tam, kjer so se 

v desetletjih skupnega življenja med ljudmi tkale vezi, kjer smo imeli koga zares radi, tam 

tega človeka ne more nihče nadomestiti in zamenjati. Vsakdo  je enkraten in 

nenadomestljiv. Kajti vsakdo, ki je prestopil prag večnosti, je vzel s seboj tudi košček 

našega srca, če ne kar celo. Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav 

so odšli od nas. Vez med njimi in nami ni nikakršen medij ali kanal, temveč Božje 

življenje, ki nam je skupno. »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje,« nam sporoča 

Jezus v Janezovem evangeliju. Spet jih bomo našli, kajti ljubezen je močnejša od smrti. 

Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in brezčutno pozablja na mrtve 

in nas dobesedno trga od občestva z njimi. O rajnih in še posebej o smrti se neradi 

pogovarjamo. To pomeni, da pozabljamo in izrajamo iz zavesti preteklo trpljenje in s tem 

izničujemo njegovo vrednost. Ne pozabljajmo rajnih! Živijo, ker so odšli domov k 

Stvarniku, ki je Bog živih. Upajmo zanje in tudi zase! Povzeto TV Slovenija – Ozare, 1997 

 

VSI SVETI in SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

24. 10. 2022                                 leto XXXIV                                  št. 20 

 

http://www.zupnija-velesovo.si/

