Trikraljevska zbirka:
Svetost ne obstoji
v tem, da bi služili
Bogu, kjer bi sami
hoteli, ampak kjer
Bog hoče in kakor
Bog hoče.

EUR 5.639,00

Prisrčen Bog lonaj !

Misli Janeza Boska

27.01. – 03.03.2019

Sveče

Friderik I. Baraga

*****

Samo eno dušo
imaš, če jo rešiš,
rešiš vse, kdor pa
jo izgubi, izgubi
vse.
sv. Janez Bosko

Dragi prijatelji,
iz vsega srca ti želim vse dobro. Želim
ti dobro še posebno zato, ker si mlad. V
svojem srcu nosi zaklad prijateljstva
z Gospodom.
Če ga boš ohranil, boš najbogatejši. Če
ga boš izgubil, boš postal eden izmed
najbolj nesrečnih ljudi, najbolj ubog človek
na svetu. Gospod naj bo vedno s teboj in
naj ti pomaga živeti tako, da boš
vedno njegov prijatelj.
Če boš tako živel, ti zagotavljam, da bo
Bog vedno zadovoljen s teboj in rešil boš
svojo dušo.
To je v tvojem življenju najpomembnejše.
Bog naj ti podari dolgo in srečno
življenje. Prijateljstvo z Bogom naj bo
zate največja vrednota.
Tako v zemeljskem življenju kot v večnosti.
Tvoj prijatelj
Janez Bosko

Ali je kako znamenje, ki bolje
simbolizira našo potrebo po toploti
in svetlobi, naše hrepenenje po
zavetju, kakor sveča? Vedno, ko
se kaj pomembnega dogaja
v našem življenju, je zraven
sveča: pri krstu, na dan prvega
svetega obhajila, na dan poroke,
kot namizni okras ob slovesnih
priložnostih, na naši smrtni postelji.
Sveča sveti in daje luč. Sveča
premaga, pa naj bo še tako majhna,
temo. Mi verujemo, da bo vse temno v
življenju nekoč prešlo, da se bo tema
končala, da bo nekoč postalo svetlo
za nas vedno.
Sveča greje. Kdor podrži svojo roko
nad plamen, čuti toploto, ki prihaja
od njega. Mi ljudje potrebujemo
toploto, ki prihaja od njega. Mi
ljudje potrebujemo toploto, ne samo
tisto, ki prihaja od radijatorja ali peči.
Potrebujemo toploto, ki jo darujejo
ljudje: Ljubezen, zaupanje, dobroto in
blagost.
H. Erlemeyer

27.01.2019

Oznanila

03.03.2019

Nedelja, 27.01.: 3. navadna nedelja – stanovska za otroke
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 31.01.: sv. Janez Bosko – duhovnik, ustanov. salezijancev
obhajanje bolnikov
08.00 sv. maša za rajne športnice in športnike, za Lenarta Užnik –
30. dan, za Sabino Olip obl. in moža Folta obl., za Tilko in
Dolfa Mak ter Šerjakove in Kožilove pomrle, za Flora in
Angelo Kelih, za Ignaca Mak, obl. in ženo Uršulo, za
Mirkota Oraže,
Sobota, 02.02.: SVEČNICA – gosp. darovanje
16.00 sv. maša za Marico Čertov – Adamkinjo – 30. dan, za
Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za
Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Hanza Kelih –
Mlakar, za Marijo Florjanko, za Ano Adamkinjo, obl., za
Andra Dovjak, obl., za Terezijo Urabel in h.p., za Ano
Velina, obl., za Tomaža Jug, Nežijo in tri sinove, za
Geralda in Hannesa Jug, za oba Fridija, Ano, Julijo in
Silvijo Roblek, za Helija – Zg. Juga, obl., za Justijo Pavlič in
sestre, za Metijo Mak obl. in moža Tevžija, za Blaža Olip,
starše in brata, za Marijine spremljevalce na Kobli,
blagoslov sveč in blažev žegen
Nedelja, 03.02.: 4. navadna nedelja – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša – blažev žegen
mesečna zbirka za farno cerkev
Petek, 08.02.:
18.00

sv. maša za Friedricha Lipusch – 8. dan, za Jakoba
Hribernik – 30. dan, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za
Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Albina Kelih, za Luka
Dovjak – Lukana, obl. in ženo Marijo ter h.p., za Valentina
Male in Grabnarjeve rajne, za Marijo Travnik, obl., za
Marijo Zofijo Dovjak, obl., za Jero Hribernik – Vorancovo,
obl., za Lonijo Užnik, obl., za Petra Olinovec, obl., za Dr.
Emila Smolnig, obl., za Franca Malle, za Hanzija Mak in
ženo Nanijo – Jager, za Sternove in Mlakarjeve starše in
sina Hanza, za Lojza Kelih, obl. in Čevhove h.p., za Hanzija
Užnik, obl., za Metijo Mak, obl. za Nuža Ravnika, obl., za s.
24. v. sv. Uršule,
Nedelja, 10.02.: 5. navadna nedelja – stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša

Sreda, 13.02.:
15.00

sv. maša na Sedlcah za Hanza in Rezijo Oraže – Rožič, za
Brankota Korotaj, obl., za s. Serafino Roblek, obl., za
Hanzija Roblek – Kacmun, za Tomija Mak in starše, za
duhovne poklice, na čast Mariji Devici in prošnja za
pomoč, v zahvalo
Četrtek, 14.02.: sv. Valentin – duhovnik, mučenec
9.00 sv. maša na čast sv. Valentinu v Glinjah
Nedelja, 17.02.: 6. navadna nedelja - stanovska za mladino
8.00 farna božja služba sv. maša
Petek, 22.02.: sedež apostola Petra
18.00 sv. maša za Hanzija Jug – Cofl, za Andra in Ano Ogris ter
Hannesa in Geralda Jug, za Terezijo Oraže – Rožič, za
Marijo Olip – Vrtnik, za Nanijo Ogris – Kopajnik, za Tomija
Ogris – Kopajnik, za Ursulo in Tomija Oraže ter Ražarjeve
h.p., za Joza Čertov, za Josefa Riegelnik in hčer Mario, za
Marijo Kelih – Mlakar obl., moža Nuža in sina Hanza, za
Karlija Pristovnik, za Hermanna Hribernik, obl., za Jakoba
Hribernik, za Gregorja Mak – Gregej, obl. in h.p., za
Husove h.p., za Mirkota Oraže, Sp. Jug, brata, sestre in
starše, za Jožefa Olip, obl., ženo Justijo in 2 sina,
za rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi, za Marijine
spremljevalce Povoz, za s. 16. v. sv. Uršule,
Nedelja, 24.02.: 7. navadna nedelja – stanovska za otroke
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 28.02.:
18.00 sv. maša za Honza Olip obl. in ženo Milko, za Folta Olip
obl. in ženo Sabino, za Nežo Olip obl. in moža Florjana, za
Jurija Mak – Špicjak, za Lenarta Užnik, za Maksa Oraže,
obl. – Motl, za Heleno Wassner, obl. in moža Simona,
Petek, 01.03.: prvi petek
obhajanje bolnikov
18.00 sv. maša za Friedricha Lipusch – 30. dan, za Marijo Čertov
– Senčnik, obl., za Marico Čertov – Adamkinjo, za Justino
Stern, obl., za Jakoba Hribernik, za Jurija Malle, obl., za
Helija Juch in starše,
Nedelja, 03.03.: 8. navadna nedelja – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša
mesečna zbirka za farno cerkev
Večna luč: po namenu Marijinih spremljevalcev na Kobli, za Grabnarjeve
rajne, za Zg. Bošnjakove h.p., za Podlesnikove h.p., za Hanza in Rezijo
Oraže, za Nanijo Ogris - Kopajnik, za Ražarjeve rajne, za rajne Marijine
spremljevalce pri Cerkvi, po namenu neimenovanih,

