Življenje ni problem,
ki ga je treba rešiti,
ni vprašanje,
na katerega je treba
odgovoriti.
Življenje je
skrivnost,
ki jo je treba
opazovati,
se ji čuditi,
jo okušati.
A. de Mello

Prijaznost je
pomembnejša od
modrosti, in to
spoznanje je
začetek modrosti.
Theodore Isaac Rubin

Sveti Frančišek Asiški
4. oktober
29.09. – 20.10.2019
Zanj ni bilo načelne ločitve med
živalmi in ljudmi. Vse stvarstvo je bilo
zanj božansko, in vsako bitje je
dokazovalo ljubezen Stvarnika. Zato
je lahko z enakim navdušenjem
pridigal pticam in ribam, kot velikim
in majhnim v človeški družbi.
Posebej značilna je za Frančiška
ljubezen do križa. Redki so tako resno
vzeli križ kot leta 1181 rojeni Frančišek
Asiški, ki se je z 22 leti odločil za
radikalno novo življenje. Njegova
ljubezen do Križanega je mnoge
njegove sodobnike zmedla. Ta
ljubezen je bila takrat v Cerkvi, ki se
je preveč oddaljila od evangeljske
preprostosti, »protest od spoda«.
Frančišku je bilo naročeno: »Ali vidiš,
kako propada moja hiša? Pojdi in jo
obnovi!« Obnovi Cerkev – to
duhovno zgradbo. Frančišek je začel
pomembno duhovno prenovo.

Hvaležnost - kaj je to?
V današnjem času se nam zdi
samoumevno, da prejemamo.
Samoumevno nam je, da nam nekaj
pripada in imamo do tega vso pravico.
Zato ne čutimo potrebe po tem, da bi bili
hvaležni. In ne znamo oz. ne zmoremo
reči ne prosim ne hvala.
Začnimo gojiti kulturo hvaležnosti v
medsebojnih odnosih!
Zato nam je zahvalni dan v spodbudo, da
začnemo gojiti kulturo hvaležnosti tudi v
naših medsebojnih odnosih. Da se
naučimo prositi, ko nekaj potrebujemo,
pričakujemo ali si želimo, ter reči hvala, ko
nekaj dobimo, nam kdo pomaga ali
naredi uslugo.
Na svetu nismo sami. Ne moremo preživeti
brez materialnih dobrin, ki nam jih daje
narava, in ne moremo preživeti brez
duhovnih dobrin, ki nam jih dajejo topli
medosebni odnosi. Bodimo hvaležni zanje
in vsaj danes recimo HVALA zanje!

29.09.2019

Oznanila

20.10.2019

Nedelja, 29.09.: 26. navadna nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 02.10.:
19.00 sv. maša za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za
Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže –
Ogradnik, za Marico Čertov – Adamkinja, za
Justino Štern in moža, za Ravnikove h.p., dva
brata in dve sestri,
Petek, 04.10.: prvi petek - sv. Frančišek Asiški – ustanovitelj reda
obhajanje bolnikov
19.00 sv. maša za Helija Male – 8. dan, za Marijo Mali –
Pajnar, za Ursulo in Tomija Oraže ter Justijo Mack,
za Jožefa Kelih, obl. in Čevhove h.p., za Albina
Travnik – Ridovc, brate in sestre, za Mario Kleiber,
za Franca Pegrin, obl., za Habrija Oraže, obl., za
Nanijo Kelih, Ano Hribernik ter s. 22. v. sv. Uršule, za
Blaža Olip, obl. in Kristino Pegrin, za Gustlna Olip,
obl. in starše,
Nedelja, 06.10.: 27. navadna nedelja – jesensko žegnanje
10.00 farna božja služba sv. maša
mesečna zbirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica v farnem domu
Sreda, 09.10.:
19.00 sv. maša za Hanza Kelih – Mlakar, obl., za
Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za Paulino
Jug, v dober namen
Petek, 11.10.:
19.00 sv. maša za Marijo Olip – Vrtnik, za Milijo Dovjak,
za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug,
za Andreja in Andra Ogris, za Gregorja Mak –
Borovnik, obl., za Marijo Ogris, obl., moža, sina in
tri hčere, za Tilko in Dolfa Mak ter Albina Pegrin

Sobota, 12.10.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Manfreda Rühl, na čast
Mariji Devici in prošnja za pomoč, za zdravje
17.15 dekanijski dan na Žihpoljah
Nedelja, 13.10.: 28. navadna nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 16.10.:
19.00 sv. maša za Lenarta Užnik, za Jakoba Hribernik, za
Handra Dovjak, za Milko Olip in s. 1. v. sv. Uršule,
Petek, 18.10.: sv. Luka – evangelist
19.00 sv. maša za Nanijo Ogris – Kopajnik, za Franca
Lipusch, za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za
Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco in
vse h.p., za Hanza Olip, 2 brata in 3 sestre, za Ano
Ogris in vso pomrlo žlahto, za Heleno Olip, za
Mirkota Oraže, Sp. Jug, brata, sestre in starše, za
Nežijo in Marijo Olip – Vrtnik, za Katharino in
Tomaža Mautz, za Marjeto in Janeza Dovjak, za
Tomija Ogris – Kopajnik, za Borovnikove – Uršulo
Mack, moža Gregorja, Hemo in Markusa, za Katijo
Furjan, Uršijo Oraže – Ražar ter s. vseh v. sv. Uršule,
za duhovno rast v Selah, na čast sv. Janezu Bosku
in Mariji Pomočnici, za našo mladino,
Nedelja, 20.10.: 29. navadna nedelja – misijonska nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za misijone
nato zajtrk v farnem domu
13.30 petje na barčici v Glinjah
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, po
namenu Kvadnikovih družine, za Hanza in Rezijo Oraže, po
namenu Coflovih
Uradne ure v župnjišču:
Sobota, 19.10.:
med 10. in 12. uro
Nedelja, 20.10.:
po sv. maši
Petek, 01.11.:
pred in po sv. maši

