Adventna pot k Njemu

Začnite in končajte
dan z nasmehom,
kajti nasmeh ne
stane nič
marsikom pa polepša
jutro ali večer.

Sreča ni nekaj že
obstoječega.
Sreča izhaja iz
naših dejanj.
Dalai Lama

So stvari, za katere veš, da bi morale
biti drugačne, kot so.
So stvari, ki jih danes doživljaš kot
slabe, v upanju da bodo jutri dobre.
So stvari, ki te neizmerno bremenijo,
toda ti potrpiš, ker predvidevaš njih
konec.
So stvari po katerih se moreš
imenovati adventni človek. Človek je
tisto bitje, ki se ne vda zdajšnji stiski.
Adventna misel je tista, ki zna
poleteti, ko so druge misli zavozlane
v sebi.
Adventna ljubezen je tisto čustvo, ki
te naredi mehkega za tegobo
iskajočih.
Adventna vera je tisto veliko veselje,
ko vidiš le malo svetlobe, a dovolj,
da srce poje.
Zdaj je torej čas, da z oči odstraniš
sivo mreno dolgčasa in
nespreminjanja.
Zdaj je čas, da odvržeš težo greha in
stopiš naprej.
Zdaj je čas za pogumno oznanilo
tvojim prijateljem o Njem, ki prihaja.
Življenje je ena sama advetna pot k
Njemu !

10.11. – 08.12.2019

Gospod, ti si kralj
Ti si kralj.
Drugačen kralj,
kot kralji tega sveta.
Ti si kralj v srcih ljudi.
Kjer ljudje delijo kruh,
je tvoj kraljestvo.
Kjer ljudje odpuščajo,
je tvoje kraljestvo.
Kjer ljudje prinašajo mir,
je tvoje kraljestvo.
Kjer ljudje tolažijo,
je tvoje kraljestvo.
Jezus bodi kralj v naših srcih.
Bodi kralj po vsem svetu.
Amen

10.11.2019

Oznanila

08.12.2019

Nedelja, 10.11.: 32. navadna nedelja
08.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 13.11.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Julijano in Miha Lapuš, za
Micjo Roblek, za Rezijo Oraže, za Handra Dovjak in
Zdravkota Jug, za Brankota Korotaj, na čast Mariji
Devici in prošnja za pomoč, za zdravje,
Petek, 15.11.:
18.00 sv. maša za Nanijo Ogris – Kopajnik, za Tomija Ogris –
Kopajnik, za Handra Dovjak, za Uršulo in Jožefa Mautz
in Mihija Pegrin, za Katharino Roblek, za Justina in
Janeza Roblek, za Marijo Mak – Gregej, obl., za Micijo
in Matevža Male ter Tomkove h.p., za Helija Male, za
Marijo Dovjak – Lukanca, moža Luka, 3 hčere in 11. v.
sv. Uršule, za Košutnikove rajne, za Šimija in Miro Olip,
za Josefa Riegelnik in hčer Marijo, za Marijine
spremljevalce na Borovnici, za Mlakarjeve in Šternove
starše, za Hanza in Milko Olip, za Hildijo Pavlič, za
Janeza Pegrina – muteca, za vse rajne dušne pastirje
selske fare, za Foltija Kakl, za Franca Hribernik Malovodnik
Nedelja, 17.11.: 33. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša na čast sv. Ceciliji
Elizabetina zbirka
Sreda, 20.11.:
18.00 sv. maša za Marijo Hajnžičko in h.p., za Marijo Hrast, za
Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za Šimana Kačnerja in
ženo Jero, za Helija Male, za Vido Grabner, za Marijine
spremljevalce na Kobli, za Heleno Užnik, Ano Pegrin ter
s. 22. v. sv. Uršule,
Petek, 22.11.: sv. Cecilija 18.00 sv. maša za Franca Lipusch, za Heleno Olip, za Mirkota
Oraže, sp. Juga, brata, sestre in starše, za Marijo in
Maksa Travnik in sina Tomija, za Marka Oraže in Nikija
Hribernik ter vso Kvadnikovo žlahto, za Hanza Kelih –
Mlakar, za Dolfa Mak – obl. in ženo Tilko, za Nanijo Mak
obl. in moža Hanzija – Jager, za duhovno rast v Selah,
na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za našo
mladino, za verne duše, za s. 9. v. sv. Uršule,
Nedelja, 24.11.: JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

8.00
Sreda, 27.11.:
18.00

farna božja služba sv. maša
sv. maša za Maksa Žmaucer, obl. In ženo Veroniko, za
Betijo Conrad, Lenarta Užnik, za Katharino Čebul, za
Katharino Pristovnik, hčer Pavlo in Užnikove h.p., za
Pavlo Juch, za Franca in Alojzijo Buchwald in Stankota
Kelih, za Franca Čertov – Kavc, obl.,

Petek, 29.11.:
17.00
18.00

priložnost za spoved
sv. maša za Maksa Mak, st., obl., za Johano Mak –
Kuheljnovo, obl., za Terezijo in Janeza Kelih in Žborcove
rajne, za Markeja Kelih in brata Hanzeja, za Terezijo
Ploner in sestro Nežijo, za Roženvenske sestre,
predava sr. Snežana Večko
Nedelja, 01.12.: 1. adventna nedelja
8.00 farna božja služba sv. Maša –
mesečna zbirka za farno cerkev
po maši adventni bazar v farnem domu
odprta knjižnica
Sreda, 04.12.:
18.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za sp. Bošnjakove
h.p., za Coflnove h.p., za Marico Čertov – Adamkinjo,
za Uršulo Oraže – Ražar, obl., za Marijo Olip – Vrtnik,
obl., za sr. Emanuelo Kelih, za Milijo Dovjak, za Ano
Kelich, obl. in Čevhove h.p.,
Petek, 06.12.: sv. Miklavž - škof
10.30 sv. maša za žive in rajne gozdne delavce, za Hanzija
Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug ter Ano in
Andra Ogris, za Julo Oraže, Justijo Pavlič, 3 sestre in s.
14. v. sv. Uršule, ofer za cerkveno ogrevanje
Nedelja, 08.12.: 2. adv. ned. – Marijino brezmadežno spočetje
6.00 svitna farna božja služba – ofer za cerkveno ogrevanje
po maši zajtrk v farnem domu

Večna luč: po namenu Krištanovih, za Hanzija, Geralda in
Hannesa Jug, za Kvadnikovega strica, teto, 2 sina in hčer, za
Hanzija Užnik – Gregčev in mamo, za Vido Grabner, za Joza
Čertov

