Nastaja »družinska sveča«

Je vsako
srečanje
majhno rojstvo,
je vsako
prijateljstvo
lučka v srcu,
je vsak nasmeh
zarja sreče
in je nekje nekdo,
ki iz temnih
oblakov prinaša
sončno nebo!

V marsikateri družini se
je z »družinsko svečo«
razvila lepa tradicija. Na
veliki sveči skupaj
oblikujemo, s pomočjo
voščene ploščice, neko
podobo ali motiv, lahko
pa tudi vsak družinski
član na njej oblikuje, kar
ga spominja na družino.
Na listu papirja nariše
najprej vsak svoj motiv
in ga nato prenese na
svečo.
Ko je naša »družinska
sveča« gotova, jo
prižgemo
in morda zapojemo še
pesem ali zmolimo
Očenaš. Svečo
postavimo na mesto,
kjer gremo vsak dan
mimo, kjer je križ, kjer
skupaj molimo, pojemo, jemo ali
delamo. Tam je naš Bogkov kot, ki nam
kaže pot k Bogu pri nas doma. Svečo
prižgemo ob posebnem prazniku ali
kadar praznujemo kakšen družinski
prazni, če za kaj prosimo, se zahvalimo
....

26.01. – 16.02.2020

Sv. Janez Bosko
Prijatelj
Ti, don Bosco, svet si mož,
Dečke si ob sebi zbral,
Jim v srce natrosil rož.
Bogu sebe z njimi dal.
Ti moliti jih učil,
Jih odtrgal kvaru mest,
Kakor oče si jim bil,
Vzornik vrl, prijatelj zvest.
Vojan Tihomir Arhar

26.01.2020

Oznanila

16.02.2020

Nedelja, 26.01.: 3. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 29.01.
obhajanje bolnikov
18.00 sv. maša za Marijo Hajnžičko, obl. in vse h.p., za
Marijo Kucher, obl., za Justo, Mico, Pepco Čertov in
s. 21. v. sv. Uršule, za Marijine spremljevalce na
Kobli, za s. 2. v. sv. Uršule,
Petek, 31.01.
18.00 sv. maša za Mirkota Oraže – Sp. Jug, za Handra
Dovjak, obl., za Franca Lipusch, obl., za Johanna
Plasnik, za Josefa Lesnik, za Notburgo Dovjak – Štin,
obl. in h.p., za Marijo Užnik in brata Jakija, za
Travnikove h.p., za Lonijo Užnik in vse Hajnžičeve
h.p., za Metijo Mak, obl. in moža Tevžija, za Helija –
Zg. Juga, obl. za Helija Juch in starše, za žive in
rajne Marijine spremljevalce na Borovnici, za
duhovno rast v Selah, na čast sv. Janezu Bosku in
Mariji Pomočnici, za našo mladino,
Nedelja, 02.02.: 4. navadna nedelja – svečnica
8.00 farna božja služba sv. maša
blagoslov sveč - blažev žegen
mesečna zbirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica v farnem domu
Sreda, 05.02.:
18.00 sv. maša za Marijo Florjanko, za sr. Emanuelo Kelih,
za Ano Velino, obl., za Ano Oraže – Adamkinjo, obl.
in moža Valentina, za Lojzija Kelih, obl. in vse
Čevhove h.p., za Flora Kelih, ženo Angelo in sina
Stankota, za Jero Hribernik – Vorancovo, za Petra
Olinovec, obl. in ženo Marijo, za Lonijo Užnik, obl.,
za Nežijo Olip – Vrtnik in s. 1. v. sv. Uršule, za Frido in
Justijo Pavlič ter s. 14. v. sv. Uršule, za rajne Marijine
spremljevalce po Povoz, za duhovno rast v Selah,

Nedelja, 09.02.: 5. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 12.02.:
18.00 sv. maša za Žnidarjevo Milijo, obl., za Marijo Zofijo
Dovjak, obl., za dr. Emila Smolnig, obl., za Franca
Malle, Strau, za Valentina Malle in Grabnarjeve
rajne, za Marijo Travnik, obl. za Šimija Olip, obl., za
Katijo Furjan, tri sestre ter s. 14. v. sv. Uršule, za
Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug, za
Andreja in Ano Ogris, za Luka Dovjak – Lukana,
ženo Marijo, 3 hčere in s. 11. v. sv. Uršule, za Heleno
Wassner, obl. in moža Simona, za Hanzija Užnik, obl.,
za s. 2. v. sv. Uršule,
Četrtek, 13.02.
15.00 sv. maša na Sedlcah za sr. Serafino Roblek, obl., za
Hanzija Roblek in starše, za Brankota Korotaj, obl.,
za Marijine spremljevalce na Šajdi, na čast Mariji
Devici in prošnja za pomoč in vero, za zdravje,
Petek, 14.02.: sv. Valentin - škof
9.00 sv. maša na čast sv. Valentinu v Glinjah
Nedelja, 16.02.: 6. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu Kvadnikove
družine, po namenu Zg. Bošnjakovih, za vse Žnidarjeve h.p.,
za Hanza Kelih – Mlakar, za Marijo in Nežijo Olip – Vrtnik,

Plamen očiščenja
Vsaka sveča je odsev svetlobe,
ki je v Betlehemu zasijala v temo sveta.
Gospod, naj bo plamen sveče,
ki ti jo prižigam, odsvit luči,
s katero me prešinjaš v odločitvah in težavah.
Naj bo ogenj, ki sežiga ves ponos v meni,
vse nečisto in sebično.
Naj ogreje mi srce in nauči ljubiti.

