Uradne ure v župnjišču:
21.10.: po sv. maši
01.11.: pred in po sv. maši
07.10. – 11.11.2018

V novembru
Pada list odmrli
na zemljo ozeblo;
v golo bomo deblo,
v mrtve veje zrli.
Prazno vse tako je!
Pusto vse okoli.
Dnevi vsi so goli;
ptiček z vej ne poje.
Na grobove hodim,
mislim prisluškujem.
Vsak korak
presodim;
ki nekje ga čujem.
Steze vse peljejo
k bratom med
grobove –
a grobovi dajo –
vernim steze nove.

ČE IZGUBIŠ ČLOVEKA
JUŽNOAMERIŠKI
OČENAŠ
Daj nam danes naš vsakdanji kruh:
Kruh svobode zborovanja,
Kruh biti na cesti
brez strahu pred ugrabljenjem;
Kruh, da nam ni treba
iskati skrivališča
Kruh šolske izobrazbe tudi za te,
ki živijo v bajti iz lepenke ali pločevine;
Kruh zemlje za vse, ki so jih
veleposestniki, generali in
multinacionalne družbe pregnali
z zemlje, ki je bila last teh malih ljudi.

ki si ga ljubil, umre del tvojega
življenja z njim.
Toda če si nekaj od tega ohraniš,
kar te je po njem notranje
obogatilo, bo v tebi navzoč in po
tebi bo tudi v prihodnje živ.
Nenadoma se konča veliko tega,
kar te je dolgo časa poživljalo in
kar je dajalo tvojemu življenju
smisel.
Bolečina zaradi tega, kar te je
poživljalo in osrečevalo, ustvari
veliko notranjo praznino.
Občutek nesmiselnosti
se širi v tebi. Ampak le tam, kjer
lahko preteklo pustiš za seboj,
lahko nastane novo, le tam, kjer
življenje umre, ima osvobojena
prihodnost šanso.
Christa Spiling-Nöker

07.10.2018

Oznanila

11.11.2018

Nedelja, 07.10.: 27. navadna nedelja – stanovska za može – jesensko žegnanje
10.00 farna božja služba sv. maša
zbirka za farno cerkev
Torek, 09.10.:
19.00 sv. maša za Marijo Ogris obl., moža, sina in tri hčere, za Tilko in
Dolfa Mak ter Albina Pegrin, za Tomaža, Nežijo, Pepija in
Zdravkota Jug, za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za
Geralda in Hannesa Jug, za Valentina Kakl, za Marijo Mack, za
Franca Čertov – Senčnik, ženo Meto, obl., sine in hčere, za
Valentina Dovjak – Zg. Malej, obl. in h.p., za Gregorja Mak –
Borovnik, obl. in ženo Uršulo, za Maksa Travnik, obl., ženo Marijo
in sina Tomija, za Lonijo Užnik in sestre 1. v. sv. Uršule,
Petek, 12.10.:
19.00 sv. maša za Justino Olip, obl. in moža Joza, za Gustlna Olip, obl.
in starše, za Blaža Olip, obl. in Kristino Pegrin, za Marka in Maksa
Oraže ter sestro Metijo, za Toma in Ano Ogris – pod Robom, za
Sončnikovo Betijo, obl., za Franca Pegrin, obl., za Urhija Mack,
Sobota, 13.10.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Žborcove in Meležnikove rajne, za
Tomija Mak, za Florija Smrtnik, za Micijo Roblek, za Hanzija Oraže,
na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč, v zahvalo Mariji in za
zdravje, na čast sv. Janezu Bosku za pomoč mladim in za
duhovne poklice
Nedelja, 14.10.: 28. navadna nedelja – stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za misijone
nato zajtrk v farnem domu
Sreda, 17.10.:
19.00
Petek, 19.10.:
19.00

sv. maša za Uršulo Oraže, za Hanzija Jug – Cofl, za Jurija Mak –
Špičjak, za Flora Kelih, ženo Angelo in sina Stankota,
sv. maša za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za
Bošnjakovo Nežijo, Tomaža in Zdravkota Jug ter Pepija Jug, za
Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco ter h.p., za oba
Maksa, Justino Mak in h.p., za Stefana in Pavlo Wasser ter sina
Tomija, za Pavlo Siegl, hčer Justijo in sina Ludwiga, za Marijo
Schaschl in tri sinove, za Johanna Plassnig, za Marijo Mali –
Pajnar, za Tomija Ogris – Kopajnik, za Uršulo, Gergorja in
Markusa Mak – Borovnik, za Heleno Užnik, Terezijo in Lucijo Urabl
ter s. 8. v. sv. Uršule, za žive in rajne Marijine spremljevalce
Povoz, v dober namen,

Sobota, 20.10.:
14.00 Dekanijski dan v Borovljah
18.00 zaključna sv. maša
Nedelja, 21.10.: 29. navadna nedelja - stanovska za mladino – misijonska nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša

Sreda, 24.10.:
19.00

sv. maša za Nuža Kelih – Mlakar, obl., in ženo Marijo, za Andreja
Dovjak – Hribernik, obl., za Terzijo Oraže – Rožič, za Mirkota
Oraže – sp. Jug, brata, sestre in starše, za Rezijo in Hanza Oraže,
za Marijo Čertov – Senčnik, za Uršijo Oraže, za Micijo Oraže in
Pepco Wassner, za žive in rajne Marijine spremljevalce na Kobli,
za s. 16. v. sv. Uršule, za Katijo Furjan ter vse rajne s. 14. v. sv.
Uršule,
Nedelja, 28.10.: 30. navadna nedelja – stanovska za otroke – zimski čas
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 01.11.: VSI SVETI
08.00 sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Maksa Oraže – Visočnik,
za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč,
za Geralda in Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Hanzija
Jug – Cofl, za Andreja Dovjak, obl., - Hribernik, za Marijo
Olinovec, obl. in moža Petra, za Stankota Kelih, za Milijo Husinjo,
obl., za Franca Pristovnik – Klemenej,
15.00 branje letnih prošenj in škropljenje grobov – ofer za vzdraževanje
cerkve
18.00 molitev treh rožnih vencev
Petek, 02.11.: SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
08.00 sv. maša za Ano in Nežo Magek, obl., za Justino Mak, obl., za
Kristjana Jug, obl., za Štefana in Pavlo Wassner ter sina Tomija,
za Gabijo in Hugota Westreicher ter Helmuta Dollinger, za Katijo
Furjan, obl. in moža, za Milko in Honza Olip – Užnik, za vse
Užnikove h.p., za Hanzija Užnik – Gregčev in mamo, za Pepco
Wassner in Micijo Oraže, 2 brata ter starše, za Justijo Pavlič, obl.,
za Helija Juck in vse Zg. Jugove h.p., za Albina in Šimeja Olip, za
Emila Užnik - nato škropljenje grobov
Nedelja, 04.11.: 31. navadna nedelja – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 07.11.:
18.00 sv. maša za Katarino Supan, obl., za Handra Dovjak, za Kristjana
in Marijo Jug, obl. ter sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak –
Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Franca in
Elisabetho Wagner, za Thomasa Ogris, obl., za Katarino Supan
ter s. 8. v. sv. Uršule,
Petek, 09.11.:
18.00 sv. maša za vse padle vojake obeh vojn, za Uršulo Oraže, za
Nikolaja in Katarino Maurer, za Žagarjeve in Ražarjeve starše, za
Nuža Dovjak, obl., za Ano, Marijo, Nuža, Pepa, Hanza in vse
Žnidarjeve h.p., za Katarino Roblek, za Marijo Mak – Gregej,
obl., za Lenčijo Urabl, za Herberta Weratschnig in sina,
Nedelja, 11.11.: 32. navadna nedelja – stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša

Večna luč: po namenu neimenovanih, po namenu Priposnikove družine,
za Marto Jug – Cofl, za sp. Bošnjakove h.p., po namenu Vogarjevih, za
Motlnove h.p., za vse Hajnžijeve h.p.,

