Naprošamo vas vse, da darove za
mašne namene plačate pravočasno,
ker se lahko pripeti, da iz različnih
časovnih razlogov se farni list pripravi
že nekaj dni prej.

09.12.2018 – 01.01.2019

Bog pride
drugačen,
kot človek meni.
V temo naše noči
ne šine blisk poln
sijaja in moči,
le tiha zvezda
zablesti.

Bog pride
drugačen,
kot človek misli.
Ne prinese nam
rešenja kralja sijaja,
brez trpljenja, Bog v
otroku vse začenja.

Bog pride
drugačen,
kot človek sluti.
Ne velikim na temu
svetu angelsko je
oznanilo dano, le
pastirjem revnim,
njim je b’lo poslano.
Irmgard Kreim

Dragi farani,
Ob koncu leta vsaj za hip radi
pogledamo nazaj, na prehojeno
pot in se spomnimo, kaj smo v
tem času lepega, dobrega, predvsem
pa koristnega storili in ob enem
usmerjamo pogled naprej. Novi
izzivi so motivacija za prihodnost.
Hvaležnost je ena najlepših lastnosti,
ki plemeni in bogati medsebojne
odnose v družini in vsaki skupnosti.
Zato najlepša hvala vsem
dobrotnikom in posameznikom za
vse redne in izredne nabirke,
darove in prispevke. Hvala vsem,
ki po svoji moči skrbite za farno
življenje. Zahvala pa velja tudi tistim,
katerih dejanja niso opažene.
Prisrčna zahvala gre župnikoma
Elmarju Augustinu in Dr. Andreju Sajetu,
ki z veliko naklonjenostjo in
razumevanjem spremljata naše
delo in napore.
Božična noč naj Vam prinese mir,
upanje in ljubezen, novo leto pa
zdravje in veselje.

V adventu

Ko je legel večer
čez zadimljene strehe,
čo bele odeje
zasneženih poti,
se za okni zaledenelih rož
prižigajo prve luči.
Kakor z žametnim korakom
prihaja tiha sreča
svetega večera
v naša srca,
v naš dom.
Odprto je nebo
svetloba božja se podarja svetu
zato razdeli mir in srečo
še z nekom.

09.12.2018

Oznanila

01.01.2019

Nedelja, 09.12.: 2. adventna nedelja – stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 12.12.:
18.00 sv. maša za Marijo Olip – Vrtnik – 8. dan, za Valentina
Male, obl., za Markusa Mairitsch, za Tomaža, Nežijo,
Pepija in Zdravkota Jug, za oba Maksa , Justino Mak in
h.p., za Pavlo Juch in sestre 1. v. sv. Uršule, za Franca
Hribernik – Malovodnik, za Honza Olip in ženo Milko, za
Ano Kelih, obl. in Čevhove h.p., za Albina Travnik –
Ridovc, za Šternove in Mlakarjeve starše in sina Hanza,
v dober namen
Četrtek, 13.12.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Hanzija Roblek, obl. in starše,
za Fricija Makula in starše, za Tiča Tevlna in ženo Marijo,
za Rezijo Oraže, za Francija Pegrin in starše, na čast
Mariji Devici in prošnja za pomoč, v zahvalo Mariji za
vse prijete dobrote v preteklem letu, za zdravje
Nedelja, 16.12.: 3. adventna nedelja – stanovska za mladino
8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka brat in sestra v
stiski
Sreda, 19.12.:
18.00 sv. maša za Terezijo Oraže – Rožič, za Janeza Gruden,
obl., za Marijo in Andreja Kelih ter 2 sinova, za Marijo
Čertov, obl. in Tevlove h.p.,
Četrtek, 20.12.:
8.00 šolarska božična sv. maša
Petek, 21.12.:
19.00 adventno božični koncert v farni cerkvi
Sobota, 22.12.:
6.00 svitna sv. maša za Pepa Oraže, obl. – Ogradnik,
Hannesa Jug, obl.,
Nedelja, 23.12.: 4. adventna nedelja - stanovska za otroke
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 24.12.: SVETI VEČER
16.00 otroška božina sv. maša
23.30 petje božičnih pesem
24.00 polnočna sv. maša za Justo in Gustlna Olip – Podlesnik,
za Nežijo Olip – Vrtnik, za Bošnjakove h.p., za Milko in
Honza Olip, za Hildijo Pavlič, za Hanzija Užnik –
Gregčev in mamo,

Torek, 25.12.: BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
10.00 sv. maša za Jurija Mak – Špičjak, za Pepco Wassner,
Marijo Oraže, brata Pepija in Habrija,
Sreda, 26.12.: sv. Štefan - mučenec
8.00 sv. maša za Hanzija Jug – Cofl, za Andra in Ano Ogris
ter Geralda in Hannesa Jug, za Pepa Oraže ter vse
Hajnžičeve in Gašparjeve h.p., za Handra Dovjak, za
Tomija Ogris – Kopajnik, za Mirkota Oraže – sp. Jug,
brata, sestre in starše, za Simona in Heleno Wassner in
vso žlahto,
Petek, 28.12.: Dan nedolžnih otrok
7.00 sv. maša za Janeza in Jožefo Čik, za Marijo Šerjakinjo,
obl., moža, sina in hčere, za Tilko in Dolfa Mak
blagoslov otrok in šib
Nedelja, 30.12.: SVETA DRUŽINA – stanovska za družinska
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 31.12.: sv. Silvester
18.00 zahvalna sv. maša za Franca Roblek, obl. in ženo
Angelo – Pušelc, za Uršulo Mak, obl. – Borovnik, moža
Gregorja in hčer Hemo, za Petra Olip – mlajšega, za
Hildo Pavlič, za Hanza in Milko Olip, za Janeza Pegrin –
muteca,
Torek, 01.01.2019.: NOVO LETO – Marija sv. Božja mati
08.00 sv. maša za Marijo Olip – Vrtnik – 30. dan, za Hanza
Kelih – Mlakar,
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Tomija Ogris – Kopajnik, za Rezijo in
Hanza Oraže, za Borovnikove rajne, za Hanzija Kelih – Mlakar, po namenu
Priposnikovih,
05.01.2019 – sv. trije kralji obiščejo domove
05.01.2019 – ob 16.00 uri blagoslov trikraljevske vode in kadila

Od božje in človeške bližine osrečujoč božič
ter novo leto polno zdravja in
božjega zaupanja želita iz hvaležnosti
za vse velikodušne denarne prispevke
za različne socijalne namene,
vso podporo in sodelovanje v imenu
selske fare dušna pastirja

Andrej in Elmar

