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

15 minut pred sv. mašo. Postne pobožnosti lahko vzamemo kakor neke vrste 

zadoščevanje ali »odkupnino« pri Bogu, da nas bo ob smrtni uri prepoznal kot 

njegove sodelavce na tem svetu. Lepo povabljeni vsak petek v postu v čim 

večjem številu k pobožnosti Križevega pota. 

              NAMENI SV. MAŠ od 27. 2. – 12. 3. 2023 

P. 27. 2. 

ob 18.00 

Gabrijel ŽMB, redovnik; Baldomir; Bazilij 

+ Frančiška Škrlec, 7. dan 

T. 28. 2. 

ob 18.00 

Roman, opat; Hilarij (Radovan), papež;  

+ Jožefa Ogris 

- M. B. v priprošnjo za zdravje (D) 

S. 1. 3. 

ob 7.00 

Albin (Zorko), škof; Feliks, papež 

+ Ivan Petrič 

Č. 

 

2. 3. 

ob 18.00 

Neža (Agnes) Praška, klarisa, Angela od Križa redovnica 

+ Jana in Marijan Jenko 

+ Tereza Sedič 

P. 3. 3. 

ob 18.00 

Kunigunda, kraljica; - prvi petek 

+ Majda Kotnik 

+ Franci Grilc – Pristavov ata 

S. 4. 3. 

ob 18.00 

Kazimir, poljski kraljevič; Lucij I., papež- prva sobota – kvatre 

+ Anica Vreček in Milena Torč 

+ Franc Jenko 

N. 5. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. postna nedelja; Hadrijan, Olivija 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

+ Lojze Lahe 

P. 6. 3. 

ob 18.00 

Fridolin, opat; Koleta – Nika, redovnica; Marcijan, mučenec 

+ Ivanka Ropret 

+ Pestar Mici 

+ Rajko Kepic 

T. 7. 3. 

ob 18.00 

Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel, škof 

+++ Nabernikovi 

+Janez Kern 

S. 8. 3. 

ob 7.00 

Janez od Boga, redovnik; Beata – Blaženka, mučenka 

+ Marija Jereb 

Č. 9. 3. 

ob 18.00 

Frančiška Rimska, redovnica 

+ Jože Bergant 

P. 10. 3. 

ob 18.00 

40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski 

+ Angela Dobnikar (obl.) 

+ Andrej Ropret - Vodice 

S. 11. 3. 

ob 18.00 
Benedikt, škof; Konštantin,, spokornik 

+++ starši (obl.) in brat Janez Pavec 

+ Stanislav Murnik 

N. 

 

 

 

12. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

3. postna nedelja; - papeška nedelja; Inocenc I, papež 

- za žive in pokojne farane 

+ Marija Zorman (obl.) 

+ Terezija Česen 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
 – nedelja božje besede; 2 postna nedelja 

 

 
Ko je še govóril,  

jih je obsenčil svêtel oblak,  
in glej, glas iz oblaka je rekel:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje; 

njega poslušajte!«  
Ko so učenci to zaslišali,  

so padli na obraz  
in se zelo prestrašili. 
In Jezus je pristopil,  

se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne 
bojte se!«  

Ko pa so povzdignili oči,  
niso videli nikogar  

razen Jezusa samega. 
 

(Mt 17,5–8) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št 7 iz Velesovega za 

čiščenje in zlatoporočencema 

Jožetu in Angelci Maček za  

okrasitev cerkve. V soboto, 4. 3. bo 

na vrsti skupina št. 8 iz 

Velesovega.  Hvala za vašo skrb, 

da imamo urejeno našo lepo cerkev 

    

Za nasmeh 
»Mama, danes nas je učitelj  
nekaj vprašal in samo  trije so 
mu znali odgovoriti,« razlaga  
Jure, ko pride iz šole.« 
»Res? To je pa lepo . Gotovo si 
bil tudi ti med njimi?« 
«Seveda!« No, in kaj je učitelj 
vprašal?« 
»Kdo je razbil šolsko okno.« 

 
 



SEJA ŽPS bo prvi ponedeljek v marcu - 6. marca ob 20.00. Lepo prosim, 

da se vsi člani te seje zagotovo udeležite. Kdor se ne more te seje udeležiti, naj 

se tudi opraviči in sporoči svoje razloge za odsotnost. Hvala vam za 

razumevanje in spoštovanja svojih volivcev. 

SLOVENSKA KARITAS nas 

znova spodbuja s svojim zvončkom k 

40 dnevnemu postu, oziroma 

življenju brez alkohola. Pomagajmo 

uresničevati njihovo prošnjo tudi s 

svojim zgledom. Svojo spodbudo 

utemeljijo s tem da bi v postnem času naredili nekaj več za svojega bližnjega. 

Letošnje geslo se glasi : BESEDA ZDRAVI : Namesto alkohola izberi na primer:  

pisanje dnevnika, izberi več duhovnosti, poišči si več časa za družino in prijatelje, ne 

pozabi na prostočasne dejavnosti, poskrbi za okolje, izberi čas za poslušanje glasbe, 

branje dobre knjige, sprehod, prijazen odnos do bližnjega, družabne igrice, pomoč, 

vrtnarjenje, solidarnost, gibanje, zdrav način življenja, prostovoljno delo. 
       
OB SMRTI + Terezije Sedič ste še darovali: Aleksander Kne za 1 sv. mašo, 

Šinkovčevi za 1, ŽPS za 1, Anzovi za 1; za + Marijo Jerič – Marjan Mohorič 

za 1,  za + Frančiško Škrlec so darovali: Franc Ahačič za 2, Mrkčovi in 

Brcetovi za 2, prijatelji: Cilka, Jože in Francka za 1, Ciril Kern z družino za 1, 

Franci Brce za 1, Marjeta in Tone Jagodic za 1, Kokolovi iz Suhe za 1, 

Markčovi iz Suhe za 2, Zevnik za 1, Korenjak za 1, Bizant za 1, Mažovi za 1, 

Snedic – Bela za 1, Stare in Brovč za 2, Bergant Anica za 2, Andreja in Boštjan 

Torč ta 1, Andrej Vreček za 1, Tomaž in Mojca Vreček za 1, Bobnar Jože za 1, 

Rebernik Milka za 2, Škrlec, Vagner, Kranj za 2, sestri za 2, Flacovi za 1, 

Sirčevi za 1, za + Janeza Lap – Sirčevi za 1 sv- mašo. Hvala in Bog povrni za 

vse vaše darovane svete maše, pokojnim pa večni mir pri Bogu.   
Nekateri važni datumi v letošnjem pastoralnem letu 

- 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. 

al 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    

 
 

 

 
           Grafika: Sabina Zorman 

 

 
 

POGLED V ONSTRANSTVO 

 

Človek ima prirojeno željo, da bi prišel v stik z »onim svetom«. Išče načine, kako bi stopil 
vanj, ali pa bi ga kako pritegnil k sebi. 
Današnji evangeljski odlomek nam pripoveduje o Jezusovem doživetju nadnaravnega 
sveta. Povzpel se je na visoko goro, obraz mu je zablestel, obleka se mu je zasvetila, 
vsa zunanjost se mu je spremenila, pogovarjal se je skrivnostnimi osebami, iz oblaka se 
je slišal nenavaden glas. Za apostole je bilo vse to očiten znak, da jim je Bog na poseben 
način blizu. Petru je bilo vse skupaj všeč in izrazil je željo, da bi kar ostali tam. A so morali 
kaj kmalu sestopiti z gore in nadaljevati vsakdanjost. Naročeno jim je bilo, naj o 
dogajanju ne govore. 
Kaj nam vse to pove? 
Da je nadnaravni svet resničen. Kar so Peter, Jakob in Janez na gori videli in slišali, ni 
bila utvara, temveč je bilo prav tako res, kakor vse drugo, kar so ob Jezusu doživljali.  
Da je nadnaravni svet zares nadnaraven, drugačen od naravnega. Kdor stopi vanj, se 
spremeni, se pogovarja s skrivnostnimi osebami in o skrivnostnih rečeh, ki vsakomur 
niso dostopne.  
Da je – dokler smo na zemlji – vpogled v nadnaravni svet darovan le redkim in tudi tem 
le za kratke trenutke. Potrebno se je vrniti k dolžnostim vsakdanjega življenja. 
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