Nekdo je tukaj, ki nas
vodi kakor pastir

01.04. – 06.05.2018

Skrivnost
življenja
ni samo v tem,
da živimo,
temveč
tudi v tem,
da vemo,
zakaj živimo.
(Fjodor Mihajlovič
Dostojevski)

Po veliki noči življenje ni bilo lažje.
Čeprav so bili prvi kristjani manjšina,
so jih državne in verske avtoritete
sumljivo gledale.
Kajti vedno več ljudi se je
spreobračalo in pridruževalo »novi poti«,
kakor so se kristjani takrat imenovali.
To zlo je bilo treba iztrebiti s korenino.
Svet je bil proti njim. Toda oni so vedeli:
Bog je z njimi. Ta moč je sijala z
njihovih obrazov, s to moćjo so
prenašali preganjanje in bolečine, v
tej moči so mnogi šli s pesmijo v
ustih v rimske arene, kjer so jih vrgli
pred divje živali.
Velika noč ne olajšuje našega življenja.
Daje nam moč, da vzdržimo v težavah
sveta in svojih čisto osebnih težavah.
Kajti nekdo je tukaj, ki nas vodi kakor
pastir in ne bo dopustil, da bi se izgubili.

Vstanimo in
sledimo Kristusu
Prebudimo
se iz našega
utrujenega,
dolgočasnega
krščanstva!
Vstanimo in
sledimo Kristusu,
pravi luči,
pravemu življenju!
Josef Ratzinger,2005

01.04.2018

Oznanila

06.05.2018

Nedelja, 01.04.: VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za može
5.00 velikonočna vigilija, sv. Maša za farane in vstajenska procesija
10.00 sv. Maša za Ivano, obl. in Franca Hvalec,
Ponedeljek, 02.04.: VELIKONOČNI PONEDELJEK
8.00 sv. maša za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže –
Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Uršulo Oraže – Ražar, za
Silvijo Roblek, obl., za Marijo in Andreja Dovjak – Hauptmann, za
Handra Dovjak, za Ano Ogris,obl., za Justo, Mico, Pepco Čertov
ter s. 21. v. sv. Uršule
Petek, 06.04: prvi petek
obhajanje bolnikov
19.00 sv. maša za Albina Lexe in ženo Heleno, obl., za Marijo Dovjak in
moža Hanzija, obl., za Marijo Florjanko, obl., za Ludwiga Jug,
obl., za Andreja Kelih, obl., za Pavlo Juch in s. 1. v. sv. Uršule, za
Marka Husa, obl., za s. 16. v. sv. Uršule,
Nedelja, 08.04.: 2. VELIKONOČNA NEDELJA - BELA NEDELJA – stan. za žene
8.00 farna božja služba sv. maša
10.45 zaobljubljena procesija na Žihpolje in sv. maša
Sreda, 11.04.:
19.00 sv. maša za Franca Pristovnik – Klemenej, obl., za Valentina
Male in Grabnarjeve rajne, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik,
za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Ursulo Oraže – Ražar, za
Huberta Ogris, za Marijo Žnidarco, obl., za Janeza Kuhla, ženo
Johano in vse Kuheljnove h.p., za Nanijo Kelih, obl. in Čevhove
h.p., za Matija Čertov, st., obl., in Tevlove h.p., za Valentina
Pegrin – Nacej, obl., ženo in sina, za vse rajne s. vseh v. sv.
Uršule, za Pavlo Juch in s. 1. v. sv. Uršule,
Petek, 13.04.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Hanza Oraže, za Tica in ženo Marijo, za
Handra Dovjak in starše, za Micijo Roblek, na čast Mariji Devici
in prošnja za pomoč, za Marijine spremljevalce na Borovnici, za
duhovno rast v Selah in mladino, za zdravje na duši in telesu,
Nedelja, 15.04.: 3. VELIKONOČNA NEDELJA - stanovska za mladino
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 19.04.:
19.00 sv. maša za Tomaža, Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za Geralda
in Hannesa Jug, za Ano in Maksa Oraže – Motl, za Valentina in
Katarino Magek, obl., za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za
Valentina in Magdaleno Dovjak – zg. Malej, sina in hčerki, za
Lenčijo Urabl in Senčnikove h.p., za Antona Hribernik, obl., za
oba Petra Olip, za sp. Jugove starše, 2 sina in 5 hčera, za Franca
Pegrin, za Jakoba Pegrin, obl., za Markeja Kelih in starše, za
Terzijo Ploner, s. Nežijo in brata Hanzija, za Huberta Ogrisa, obl.,
sestro Nanijo in brata Tomija, za Gerharda Ogris, obl., za Lonijo
Užnik, Marijo Dovjak in s. 21. v. sv. Uršule, za žive in rajne Marijine
spremljevalce na Kobli, za s. 24. v. sv. Uršule,

Nedelja, 22.04.: 4. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za otroke
9.45 procesija od turškega križa z Obirčani
10.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 25.04.: sv. Marko - evangelist
18.45 zaobljubljena procesija od Boltijevega križa v Št. Tomaž
19.00 sv. maša po namenu procesije
Petek, 27.04.:
19.00 sv. maša za Marka Husa in sinova Karlija in Markota, za Hannesa
in Geralda Jug ter Ano in Andra Ogris, za Coflovega Petra in
ženo Marto, za Tomija Ogris – Kopajnik, za Alojzijo Stern, obl., za
Jožefa in Uršulo Mautz, za Silvijo Roblek in h.p., za Johanna
Plassnig, za Mirkota Oraže, sp. Jug, brata sestre in starše, za Eriha
Skutovca, obl. in ženo Milijo, za Gerharda Ogris in Pepija Jug, za
Tilko Mak in s. 1. v. sv. Uršule, za s. 23. v. sv. Uršule,
Nedelja, 29.04.: 5. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za družine
9.00 farna božja služba sv. maša za 13 dunajskih žrtev – nato
polaganje vencev
Četrtek, 03.05.: sv. Filip in Jakob - apostola
9.00 zaobljubljena procesija na Sapotnico in sv. maša po namenu
procesije
Petek, 04.05.: sv. Florjan, mučenec, prvi petek
19.00 Florjanova procesija in nato sv. maša na čast sv. Florjanu za
odvrnitev požarov, za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže –
Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Hansa
Jaklitsch, za Uršulo Mautz, obl., moža Jožefa ter Mihija Pegrin, za
Flora Kelih, obl., in sina Stankota, za Handra Dovjak, za Marijo in
Andreja Dovjak – Hauptmann, za Tomaža Jug, za Marka Husa in
sina Markota, za Helija Juch, obl., za Šimana, zg. Juga, dva sina
in tri hčere, za Nežijo Olip in s. 1. v. sv. Uršule,
Nedelja, 06.05.: 6. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša
zbirka za farno cerkev
10.00 zaobljubljena procesija na Obirkso in tam sv. maša

Večna luč: za Albina Pegrin, Marijo Hribernik, Šimana Kačnerja in ženo
Jero, po namenu neimenovanih, za Grabnarjeve rajne, za rajne Marijine
spremljevalce na Borovnici, za rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi, po
namenu Kvadnikove družine, za vse Ravnikove rajne, za Hauptmannove
h.p.,

