Adventni čas
Advent je čas, v katerem se pripravljamo na
božič, Jezusovo rojstvo. Začne se štiri nedelje
pred božičem, na prvo adventno nedeljo.
Hkrati je prva adventna nedelja tudi začetek
novega cerkvenega leta.

Ko spoštujemo in
cenimo sebe,
smo v bistvu našli
pravo pot.

Upanje vidi tisto,
kar je nevidno,
čuti tisto,
kar se ne
da otipati in
doseže
nemogoče

Na kaj pomislite ob besedi “božič”? Na
kupovanje daril, okraševanje božičnega
drevesca, petje veselih božičnih pesmi, peko
piškotov, pošiljanje božičnih voščilnic ter
številne zabave, ki se jih morate udeležiti?
Toda božič je veliko več! Zato ni čudno, da se
nanj pripravljamo kar štiri adventne tedne.
Čas radostnega pričakovanja
Adventni čas je čas veselega pričakovanja,
čas upanja in radostne priprave na Jezusovo
rojstvo. To je čas, ko sam Bog prihaja v naše
življenje in naše srce. On vstopa v vse trenutke
in prostore našega življenja. V njem se
prepletajo naša preteklost, sedanjost in
prihodnost.
Čeprav se spominjamo Jezusovega rojstva, pa
se hkrati že pripravljamo na Njegov drugi
prihod. Advent nas na vse to pripravlja in nas
spominja na “veselje v čakanju”.
Delite upanje in dobra dela
Zato letošnjemu adventu dodajte “nekaj več”.
Priložnosti in možnosti za dobra dela je veliko:
ponudite prostovoljno pomoč, namenite več
časa molitvi, bodite prijazni in potrpežljivi s
svojo družino in sodelavci, prijazno ogovorite
neznance, darujte denar ali oblačila tistim, ki
jih potrebujejo … Predvsem pa “delite
upanje”,
medtem
ko
čakate
najpomembnejšega gosta – Jezusa!

02.11. – 29.11.2020
NEDELJA KRISTUSA KRALJA
Končno nekdo,
ki pravi nekaj drugega
Končno nekdo, ki pravi:
Blagor ubogim! in ne:
Kdor ima denar, je srečen!
Končno nekdo, ki pravi:
Ljubi svoje sovražnike! in ne:
Proč s tekmeci!
Končno nekdo, ki pravi:
Kdor hoče biti prvi,
naj bo vsem služabnik! in ne:
Pokaži, kdo si!
Končno nekdo, ki pravi:
Kaj pomaga človeku,
če si pridobi ves svet! in ne:
Glavno, da pridem na višji položaj!
Končno nekdo, ki pravi:
Kdor veruje, bo imel
večno življenje! in ne
kar je mrtvo, je mrtvo!

02.11.2020

Oznanila

29.11.2020

Ponedeljek, 02.11.: VSEH VERNIH DUŠ DAN
7.00 sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Jerico in Alojza
Pulko, za Justino Hvalec, za Angelo in Franca Roblek –
Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže –
Ogradnik, za Fanijo Hribernik, za Hanza Kelih – Mlakar, ter
Jerebove in Mlakarjeve starše, za Justino Olip, moža in dva
sina,
8.00

sv. maša za Ano in Nežo Magek, obl., za Justijo Pavlič, obl.,
za Hanza Kelih in starše, za Justino Mak, obl., za Kristijana
Jug, obl., za Štefana in Paulo Wassner ter sina Tomija, za
Hanza in Milko Olip in vse Užnikove h.p., za Hanzija Užnik –
Gregčev in mamo, za Marijo Travnik in Pavlnove h.p.,
po maši škropljenje grobov

Petek, 06.11.: prvi petek
obhajanje bolnikov
18.00 sv. maša za Nanijo Mak, obl. in moža Hanzija – Jager, za
Katarino Supan, obl., za Nuža Dovjak, obl., za Kristjana in
Marijo Jug, obl. ter sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak
– Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Franca in
Elisabetho Wagner, za Thomasa Ogris, obl., za Tomija in
Nanijo Ogris, za Franca Čertov, obl., ženo Meto, sine, hčere
ter Senčnikove h.p., za Valentina Dovjak – Zg. Malej, obl.
ter h.p., za Franca Pegrin, za Katijo Furjan, obl. in moža
Hanza, za vse Froncijeve rajne, za rajne padle vojake, za
rajne selske lovce, na čast Božjemu usmiljenju za
spreobrnenje grešnikov, na čast Jezusovemu in Marijinemu
Srcu za božji blagoslov in mir med ljudmi in po svetu, za
padle vojake 2. svetovne vojne,
Nedelja, 08.11.: 32. navadna nedelja
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 11.11.: sv. Martin – škof
18.00 sv. maša za Hanza Ogris – Kovač, 8. dan, za Marijo Mak –
Gregej, za Nežijo Jug, obl., za Franca Čertov – Kavc, obl.,
za Nikolaja in Katarino Maurer, za Marijo Hrast, za Ursulo,
Gregorja, Hemo in Markusa Mack – Borovnik, za Marijo
Dovjak in Lukanove h.p. ter s. 11. v. sv. Uršule,

Petek, 13.11.:
15.00

sv. maša na Selcah za Marijo Ogris – Kovač, za Handra
Dovjak, za Rezijo Oraže, za Fritza Makula, za Brankota
Korotaj, za Majo in Maksa Pratnekar, za Fanijo in Petra
Hribernik, za Kališnikove h.p., za Maksa Mak, na čast Mariji
Devici in prošnja za pomoč in vero, za zdravje,
Nedelja, 15.11.: 33. navadna nedelja – Elizabetina nedelja
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. maša
Elizabetina zbirka
Sreda, 18.11.:
18.00 sv. maša za Ljudmilo Male, obl. in Grabnarjeve rajne, za
Katharino Roblek – Vokovnik in Marijo Mak, obl. – Gregej ter
vse Tomkove h.p., za Helija Male – Tomk,
Petek, 20.11.:
18.00 sv. maša za Marijo Hajnžičko in h.p., za Heleno Olip, moža
Petra in sina, za Uršijo in Tomija Oraže ter Žagarjeve h.p., za
Stanislavo Pegrin, za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in
Hannesa Jug, za Andreja in Ano Ogris, za Mirkota Oraže –
sp. Jug, brate, sestre in h.p., na čast sv. Janezu Bosku in
Mariji Pomočnici, za duhovno rast v Selah, našo mladino in
otroke,
Nedelja, 22.11.: JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA - sv. Cecilija, zav. glasbe
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 25.11.:
18.00 sv. maša za Felixa Ogris – 30. dan, za Tomaža in Nežijo Jug
ter 3 sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za
Geralda in Hannesa Jug, za Katarino Čebul, za s. 24. v. sv.
Uršule, za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča ter Marico Čertov,
za Marijo Ogris – Kovač, za Katarino Pristovnik, hčer Pavlo in
Užnikove h.p.,
Petek, 27.11.:
18.00 sv. maša za Dolfa Mak, obl., ženo ter Šerjakove in Kožilove
h.p., za Pavlo Juch, obl., za Franca in Alojzijo Buchwald ter
Stankota Kelih, za Habrija Oraže – Ravnika,
Nedelja, 29.11.: 1. adventna nedelja
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. maša
adventni bazar

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, po
namenu Colnarjevih, za Lenarta in Franco Užnik, za Užnikove rajne

