VSI SVETI
Spomin vseh vernih rajnih

Življenje –
to niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih
zapomnili.
Pjotr Andrejevič Pavlenko

Preveč skrbi človeku
življenje uniči,
premalo skrbi ga
izniči."
Božidar Eržen

Dnevi v začetku novembra nam
kažejo, da smo člani Cerkve veliko
občestvo: občestvo živečih in umrlih.
Neogibno naše življenje teče h
koncu. Marsikaj pride s tem na ta ali
oni način do dovršitve, drugo se
pretrga, ostane nedokončano in
čaka na dovršitev. Tako smo kot
Cerkev občestvo dovršenih in
občestvo teh, ki čakajo na dovršitev.
Saj smo »potujoče Božje ljudstvo«.
Praznik vseh svetih je praznik nas
vseh. Nas, ki smo še na poti, in
praznik neskončnega števila ljudi, ki
so cilj dosegli. Praznik vseh svetih nas
povezuje z njimi, predvsem pa z
neskončno skrivnostnim Bogom.
Praznik vseh svetih je praznik naše
vere, upanja in ljubezni.

Uradne ure v župnjišču:
Petek, 01.11.: pred in po sv. maši

20.10. – 10.11.2019

Prvi november
Čas je prepočasen za tiste,
ki čakajo,
prehiter za tiste,
ki se boje,
predolg za tiste,
ki žalujejo,
prekratek za tiste,
ki se veselijo,
toda za tiste,
ki ljubijo,
je NESKONČEN.

20.10.2019

Oznanila

10.11.2019

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
Sreda, 23.10.:
19.00 sv. maša za sr. Emanuelo Kelih, za Nuža Kelih –
Mlakar, obl., ženo Marijo in sina Hanza, za Tomaža
Jug, Nežijo Jug in tri sinove, za oba Fridija, Ano,
Julijo in Silvijo Roblek,
Petek, 25.10.:
19.00 sv. maša za Andreja Dovjak – Hribernik, z Justijo
Pavlič, za s. 2. v. sv. Uršule, za Milijo Husinjo, obl., za
Simona in Heleno Wassner, za Šimija Olip, obl., za
Marjeto Olip, obl., za Joza Čertov, za Senčnikove
h.p., za Elizabeto Riegelnik in hčer Mario, za Nuža
Kelih – Mlakar in ženo Marijo,
Nedelja, 27.10.: 30. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 30.10.:
18.00 sv. maša za Marijo Olinovec, obl., za Lonijo Užnik
in Franca Hajnžiča, za Stankota Kelih in Frica
Kaschnig, za Marijo Kucher in h.p.,
Petek, 01.11.: VSI SVETI
10.00 sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Maksa
Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za
Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Ursulo in
Tomija Oraže – Ražar, za Franca Užnik in brata
Emila, za Vido Grabner, za Marico Čertov –
Adamkinja, za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za
Lenčijo in Rezo Urabl ter s. 8. v. sv. Uršule,
15.00 branje letnih prošenj
18.00 molitev treh rožnih vencev

Sobota, 02.11.: VSEH VERNIH DUŠ DAN
08.00 sv. maša za Helija Male – 30. dan, za Katijo Furjan,
obl., za Marijo Olip – Froncijevo in moža Bančija,
za Hanza Furjan, za Justijo Pavlič, obl., za Ano in
Nežo Magek, obl., za Justino Mak, obl., za Janeza
Leimisch in ženo Antonijo, za Helija Juch in starše,
za Justino Olip, obl., moža in 2 sina, za Milko in
Honza Olip ter vse Užnikove h.p., za Hildijo Pavlič
in sestre, za Hanzija Užnik in mamo – Gregčev, za
vse verne duše, za Petra Hribernik, za Marijo
Travnik, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne,
obl.,
Nedelja, 03.11.: 31. navadna nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša
mesečna zbirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica
Sreda, 06.11.:
18.00 sv. maša za Jakoba Hribernik, za Katharino
Maurer, obl. in moža Nikolaja, za Thomasa Ogris,
obl., za Milijo Dovjak, za Nuža Dovjak, obl., za
Žnidarjevega Hanza, Mici in Nano, za Kristijana in
Marijo Jug, obl., ter sina Felixa, za Andreasa in
Marijo Dovjak – Hauptmann, za Josefa in Martino
Blasnik, za Franca in Elisabetho Wagner,
Petek, 08.11.:
obhajanje bolnikov
18.00 sv. maša za Marijo Olip – Vrtnik, za sr. Emanuelo
Kelih, za Katharino Supan, obl., za Nežijo Jug, obl.,
za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug,
Andreja in Ano Ogris, za Valentina Dovjak – Zg.
Malej, obl., starše in sestre, za Senčnikove starše,
brate, sestre ter za Julijo in Lenčijo,
Nedelja, 10.11.: 32. navadna nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša
Večna luč: za Jožefa in Uršulo Mautz, za Simona in Heleno
Wassner, po namenu Coflovih, za Gregorja in Uršulo Mak Borovnik

