Jezus, obudi v meni željo, da bi hodil
s Tabo
Večna luč:
za vse Žborcove in
Meležnikove h.p., za
Zg. Bošnjakove h.p.,
za Grabnarjeve
rajne, za rajne
Marijine
spremljevalce pri
Cerkvi, za rajne
Marijine
spremljevalce
Povoz, za Joza
Čertov – Senčnik, za
Hanza Kelih –
Mlakar, za Lenarta
Užnik, po namenu
neimenovanih, za
Vorancove rajne

Jezus,
tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave na
veliko noč. Zavedam se, da si me letos našel z veliko
istimi dvomi in nemirom kot lani. Odpusti mi, ker vedno,
ko se spravljam k molitvi, najdem tisoč izgovorov.
Kljub temu si Ti vedno tu, ob meni;
mi prideš nasproti, ko mi pojemajo moči,
zato si želim, da bi bil s Teboj.
Jezus, ko utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti,
vidim, kako čudovito je življenje.
Vsak namreč, ki se dá na razpolago in prinaša srečo
drugim ̶ zapostavljenim,
bolnim, tistim, ki jih nihče nima rad ̶
ugotovi, da ima življenje ob Tebi smisel.
Zato, Jezus, mi pomagaj:
da v mojem življenju ne bo zmanjkalo Tvoje besede,
da Te bom bolje spoznal,
da se bom postil, ne da bi to dajal na veliki zvon,
da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote,
da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki
in predvsem da Te ne bom nehal iskati.
Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas
čas miru in premišljevanja,
misli na to, kolikokrat sem pozabil nate,
medtem ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas.
Jezus, vem, da želiš, da Te gledam v oči
in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim.
Jezus, vse to mi pomagaj. Amen.
(Rafa Gonzáles OP)

03.03. – 07.04.2019

Bodi z nami,
sveti Jožef
Sveti Jožef, bodi danes z nami.
Varoval si Marijo in jo obdajal z
nežnostjo;
ko si ljubil dete Jezusa kot svojega
Sina,
si ga rešil iz smrtne nevarnosti.
Brani Cerkev, božji dom,
odkupljen po Kristusovi krvi.
Varuh svete družine,
bodi z nami v naših preizkušnjah.
Naj nam tvoja molitev izprosi moč,
da bom bežali pred zmoto in se borili s
silami zla, tako da bomo rasli v svetosti
in se v smrti veselili
krone zmage.
Amen

03.03.2019

Oznanila

07.04.2019

Nedelja, 03.03.: 8. navadna nedelja – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša
mesečna zbirka za farno cerkev
Sreda, 06.03.: PEPELNICA – začetek postnega časa
18.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik,
za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Hanza Kelih – Mlakar, za
Maksa in Veroniko Žmaucer, za Olgo in Willija Žmaucer, za
Jožefa Mautz, obl. in h.p., za Marijo Roblek, obl., moža Urha in
sina Gabrijela, za Lonijo Užnik in Franca Hanjžiča, za Katarino
Pristovnik, obl. in hčer Pavlo, za Boštjana Oraže, obl. – Motl, za
Maksa in Ano Oraže – Motl, za Ano Roblek, obl., za Tomaža in
Nežijo Jug ter tri sinove, za Franca in Justino Stern, za Marijo in
Andreja Dovjak – Hauptmann, za Handra Dovjak, za s. 23. v. sv.
Uršule,
obred pepeljenja
Petek, 08.03.:
17.00 priložnost za sv. spoved
18.00 sv. maša za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug ter
Ano in Andra Ogris, za Pepco Mak, za Marijo Olip – Vrtnik, za
Lenarta Užnik, za Ignaca in Uršulo Mak ter hčer Katharino, za
Antona Voranca, obl., za Jožefa Šerjaka, obl. ženo, sina in
hčere, za Tilko in Dolfa Mak, štarše ter brata in sestri, za Pavlo
Juch in starše, za Pepija Ravnika, za Marijo Kucher in h.p., za s.
24. v. sv. Uršule, za s. 14 v. sv. Uršule,
po maši postni nagovor – Božja ljubezen nas prehiteva –
predava p. Ivan Platovnjak
Nedelja, 10.03.: 1. postna nedelja – stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za družinski postni dan - po
maši bomo v farnem domu pogostili postno juho
14.30 molitev križevega pota
Sreda, 13.03.:
14.30 molitev križevega pota
15.00 sv. maša na Sedlcah za Milijo in Nuža Dovjak – Žnidar, za Pepco
Čertov, za Jaka Hribernik, za Rezijo Oraže in Hanza, za Marijo
Roblek, obl. in Janeza Roblek, za Mihija Pegrin, za Hanza Dovjak,
za Kališnikove h.p., za Colnarjeve h.p., za duhovne in redovne
poklice, za zdravje, v zahvalo,
Petek, 15.03.:
18.00 sv. maša za Nanijo Ogris – Kopajnik, za Tomija Ogris – Kopajnik,
za Tomija Oraže, obl. in ženo Uršulo, za Maksa in Marijo Travnik in
sina Tomija, za Cilijo, Jožefa in Heleno Dovjak, za Mihaela
Jesenitschnig, obl., za Jero in Šimana Pristovnik, za Jaka Kelih in
h.p., za Stankota Kelih, obl., za oba Petra Olip, za s. 9. v. sv.
Uršule, za verne duše, za rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi,
za rajne Marijine spremljevalce Povoz,
Nedelja, 17.03.: 2. postna nedelja – stanovska za mladino
8.00 farna božja služba sv. maša
14.30 molitev križevega pota

Torek, 19.03.: sv. Jožef
18.00 sv. maša za Milijo Dovjak – 30. dan, za Pepa Oraže – Ogradnik,
za Pepco Mak, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za botra
Jožefa Užnik – Travnik, za Pepija Jug, za Katarino Čebul, obl., za
Francija Stern, obl., za Pepija Jug, za Mirkota Oraže – sp. Jug,
brata, sestre in starše, za sestre Jutijo, Betijo, Micijo in Angelo ter
Kristino Pegrin, za Joza Olip, ženo in dva sina, za Franca Lipusch,
za Jozija in Marijo Lesnik, za Julijano Božič, obl., za Anijo Kurasch,
za Angelo in Ludvika Užnik, pa Pepco Ošina, za Žnidarjevega
Pepija, obl., za Žnidarjeve h.p., za Janeza Kuhlna in ženo
Johano, po namenu Marijinih spremljevalcev na Kobli, v dober
namen
Petek, 22.03.:
18.00 sv. maša za Terezijo Oraže – Rožič, za Franca Hanjžiča in h.p., za
Gabrijela Roblek in starše, za Alojza Užnik, obl., za Marijo Užnik –
Trkl, obl., za Marijo Hribernik – Kvančnik, obl., za Miro Olip, obl.,
za Šimana Olip, obl., za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in
starše, za duhovno rast v Selah, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji
Pomočnici, za našo mladino,
Nedelja, 24.03.: 3. postna nedelja - stanovska za otroke
8.00 farna božja služba sv. maša
14.30 molitev križevega pota
Sreda, 27.03.:
18.00 sv. maša za Jurija Mak – Špičjak, za Albina Lexe in ženo Heleno,
obl., za Joza Čertov, obl., za Elizabetho Rieglenik in hčer Marijo,
za Marico Čertov, za Marijo Dovjak – Hauptmann, obl.,
Petek, 29.03.:
18.00 sv. maša za Marijo Dovjak, obl. in moža Hanzija, za Marijo in
Pavelna Oraže in Hirsovo žlahto, za Kuheljnovega Petra, ženo
Nanijo in hčer Pepco, za Maksa Mak, mlajšega, obl.,
Nedelja, 31.03.: 4. postna nedelja – stanovska za družino - poletni čas
8.00 farna božja služba sv. maša
14.30 pobožnost s trnjem kronane glave
Ponedeljek, 01.04., torek, 02.04., četrtek, 04.04. in sobota 06.04.:
19.00 pobožnost s trnjem kronane glave
Sreda, 03.04.:
18.30 pobožnost s trnjem kronane glave
19.00 sv. maša za Marka Husa, obl. in sinova Karla in Markota, za
Ludvika Jug, obl., za Lenarta Užnik, za Silvijo Roblek, obl., za Ano
Ogris, obl., za s. 8. v. sv. Uršule,
Petek, 05.04.: prvi petek
obhajanje bolnikov
18.30 pobožnost s trnjem kronane glave
19.00 sv. maša za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za Marijo
Florjanko, obl., za Marico Čertov – Adamkinjo, za Franca
Lipusch, za Andreja Kelih in h.p., za Marijo Kucher, moža in sina,
Nedelja, 07.04.: 5. postna nedelja – stanovska za može
8.00 farna božja služba sv. maša - mesečna zbirka za farno cerkev
14.30 pobožnost s trnjem kronane glave

