
 

 

 

 
 

 

OZNANILA in obvestila od  13. 2. 2023 do 26. 2. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALJUJEM SE VSEM, ki ste prispevali »za svečavo« in vsem, ki še 

posebej prinesete svoj dar v ta in podobne namene za vzdrževanje naše cerkve. 

Ker bomo v tem letu obnavljali tudi preostale oltarje vas bom v tem letu še 

posebej prosil za pomoč in sodelovanje. Seveda bomo šli tudi na državne 

razpise. Skupaj s pomočjo Občine Cerklje pa nam bo uspelo. 

KRIŽEV POT bo vsak petek pred sveto mašo, to je ob 18h. Ob nedeljah pa 

15 minut pred sv. mašo. Lepo povabljeni. 
 

              NAMENI SV. MAŠ od 13. 2. – 26. 2. 2023 

P. 13. 2. 

ob 18.00 

Jordan Saški, redovnik; Kristina, vdova 

+ Marija Jerič, 7.dan 

T. 14. 2. 

ob 18.00 

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec 

+ Ana Jerič (obl.) 

+ Terezija Česen 

S. 15. 2. 

ob 7.00 

Klavdij, redovnik 

+ Janez Kern – Hribarjev ata 

Č. 

 

16. 2. 

ob 18.00 

Julijana, mučenka; Onezim, škof, mučenec 

+ Jerko Sedič 

+ Franc Grilc – Pristavov ata 

P. 17. 2. 

ob 18.00 

Sedem ustanoviteljev reda servitov; Silvin, škof 

+ Ana in Marjeta Kne 

S. 18. 2. 

ob 11.00 

ob 18.00 

Frančišek Regis, duhovnik, mučenec 

- Mariji v zahvalo za 50 let – zlata poroka 

+++ Martenčetovi 

+ Ivanka Ropret 

N. 19. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

7. nedelja med letom; Konrad iz Piacenze 

- za žive in pokojne farane 

+ Andrej Ropret (obl.) in +++ Oretovi 

+ Ivan Petrič 

P. 20. 2. 

ob 18.00 

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka 

+ starši Sitar in sorodniki 

+ Marija Jereb 

T. 21. 2. 

ob 18.00 

Peter Damiani, škof; Irena Rimska (Mira), devica; - pust 

+ Franc Maček (obl.) 

+ Mici Pestar 

S. 22. 2. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Pepelnica - ; sedež apostola Petra; Marjeta Kortonska 

+ Stanislav Murnik 

+ Pavla in Janez Kern in Anton Pučnik (obl.) 

Č. 23. 2. 

ob 18.00 

Polikarp, škof;  

+ Marija Zorman – Thovnikova mama 

P. 24. 2. 

ob 18.00 

Matija, apostol; Konstancij, redovnik 

+ Slavka in Jože Jereb  

S. 25. 2.  

ob 18.00 
Valburga, opatinja; Terazij, patriarh 

+ Franc Sirc (obl.) 

+ Jože Brezar 

N. 

 

 

 

26. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

1. postna nedelja; Aleksander (Branko) 

- za žive in pokojne farane 

+++ Murnik in Kozjek 

+ Anica Vreček 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – nedelja božje besede; 1 postna nedelja 

 

 
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo 

visoko goro. Pokazal mu je vsa 

kraljestva sveta in njihovo slavo ter 

mu rekel: »Vse to ti bom dal, če 

padeš predme in me moliš.« Tedaj 

mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, 

kajti pisano je: ›Gospoda, svojega 

Boga, môli in njemu samemu 

služi!‹« Tedaj ga je hudič pústil, in 

glej, angeli so pristopíli in mu stregli. 

(Mt 4,8–11) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št 6 iz Velesovega za 

čiščenje in okrasitev cerkve za 

naslednje 14 dni.  V soboto, 18. 2. 

bo na vrsti skupina št. 7 iz 

Velesovega.  Ker pa je ob 11h že 

zlata poroka, pa lahko pridete že v 

petek. Hvala za vašo skrb in 

razumevanje.  

    

ZA NASMEH 

»Kakšen kolač pa je to?« 

vpraša Štefan sestro, ki se je 

vrnila s kuhinjskega tečaja.« 

»Marmorni« »Se mi je kar 

zdelo, ker je tako trd,« poudari 

Štefan.  

 



 

ZLATA POROKA 

JOŽE IN ANGELCA MAČEK Adergas 43 
Jože se je rodil 10. 8. 1946, njegova žena Angelca r. 

Cuderman se je rodila 31.3. 1953. Poročila sta se 17. 2. 

1973 v Šenčurju. V zakonu so se jima rodile 3 hčere in 

imata že 5 vnukov. Praktično sta vse življenje še posebej 

zadnjih 50 let intenzivno povezana z župnijo in 

pravzaprav si ne znamo predstavljati nobenega dogodka 

v župniji brez njune iznajdljive podpore.  Hvala vama in 

vsem vajinim za vso skrb in ljubezen do našega kraja in naše župnije Velesovo.  

V imenu vse župnije vama  iskreno čestitamo in voščimo še obilo zdravja in 

božjega blagoslova. V hvaležnosti za vse vama želimo, da bi še naprej s takim 

veseljem in žarom ohranila to navado. Velesovska Mati Božja naj vaju ohranja 

v zdravju ljubezni in razumevanju. 

 

PEPELNICA – v sredo, 22. februarja je strogi post, ko bomo 

s pepelenjem vstopili v sveti 40 dnevni postni čas. Obred 

pepelenja bo pri obeh sv. mašah, ob 8h zjutraj in ob 18h. Skupaj 

vstopimo na pot spreobrnjenja.  Naredimo nekaj dobrega zase 

in za naše bližnje. 

       
OB SMRTI + Marije Jerič, Velesovo 18 ste darovali za svete maše: Kodranovi 

za 1, nečakinja Angelca za 1, nečakinji Katarina in Francka za 1, sosedi 

Šibernovi za 1, Jakovi za 1, Mrkčovi in Brcetovi za 3, družina Kozelj za 1, 

soseda Anica Blažun za 1, hči Mira z družino za 2 in Zaplotnikovi za 2. Hvala 

vam za vaše darovane sv. maše, pokojni Mariji pa podari večni mir v nebesih. 
Nekateri važni datumi v letošnjem pastoralnem letu 

- 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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SKUŠNJAVA JE DOKAZ DA NAM BOG DAJE 

SVOBODNO VOLJO 
Hudi duh je v puščavi kmalu po krstu Jezusa skušal. Jezus naj bi spremenil 

kamne v kruh in si postregel; s skokom z vrha templja naj bi si pridobil moč 

in ugled; za ceno poklona hudiču naj bi za vedno zavladal svetu. To so bile 

vabljive in privlačne obljube. Toda Jezus jih je zavrnil, ne s pomočjo 

kakšnega posebnega znamenja, ampak s sklicevanjem na Sveto pismo – na 

smernice, ki so bile na voljo vsem odraslim Judom. Skušnjave so na videz 

obetale lepe stvari, toda Bogu to ni bilo najbolj všeč. Jezus je Božji Sin, 

Božje sinovstvo pa popolnoma nasprotuje zagledanosti vase. Za vse nas je 

skušnjava življenjsko dejstvo. Hudič je odločen sovražnik, ki nas skuša stalno 

spraviti nazaj pod svoj vpliv. Če nas more le malo odvrniti od pokorščine 

Bogu, je že srečen. Ko to doseže v nas zaživi naša stara narava in ta stori 

preostalo. Vendar ni nujno, da skušnjava vodi v poraz. Lahko je tudi 

sredstvo, da dosežemo duhovno zdravje. Res je, da smo kot kristjani pod 

duhovno zaščito. Bog nikoli ne dopusti, da bi bili skušani preko svojih moči. 

Izhod je mogoč iz vsakega položaja. Vsaka skušnjava je dokaz, da nam je 

Bog dal svobodno voljo. Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo 

13. 2. 2023                                 leto XXXV                                  št. 4. 

 

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

