Prav zato
13.12. - 27.12.2020
Med vami pa stoji on, ki ga ne
poznate ...
Jn 1, 26b

Vsak nov začetek
pride iz konca
enega drugega
začetka.

Če ti preostane
samo še en dih ga
uporabi za to da
rečeš HVALA!
Pam Brown

Če sme v meni živeti, kar je slabotnega,
Če si priznam svoja hrepenjenja,
Če prestanemo temo,
Če šepet v meni v tišini zazveni,
Če se novo v meni razrase in podre v
svet
Tedaj potrebujem
solidarnost tega
Boga, ki postja
otrok. Morda je
božič že bil.

Vesel božič in
srečno novo leto
Vam želimo
Farni svet in
dušna pastirja
Andrej in Elmar

Opozarjamo vse tiste, ki grobnine še niste
poravnali, da bi to uredili v naslednjih
tednih. Grobnina za posamezen grob
znaša 110,00 EUR za deset let in za dvojni
grob 220,00 EUR.

MOLITEV ZA SOČLOVEKA
Gospod,
naredi me za orodje miru.
Da bi ljubil,
kjer sovražijo;
da bi odpuščal,
kjer žalijo;
da bi družil,
kjer se prepirajo;
da bi govoril resnico,
kjer vlada zmota;
da bi prinašal vero,
kjer grozi dvom;
da bi budil upanje,
kjer muči obup;
da bi prižigal luč,
kjer vlada tema;
da bi delil radost,
kjer domuje žalost.

13.12.2020

Oznanila

27.12.2020

Nedelja, 13.12.: 3. adventna nedelja
6.30 farna božja služba sv. maša
8.00 sv. maša za Ljudmilo Male, obl. in Grabnarjeve
rajne, za Marijo Hajnžičko in h.p., za Mirkota
Oraže – sp. Jug, brate, sestre in h.p., za Hanzija
Užnik – Gregčevega, obl. in mamo, za Milko in
Honza Olip in vse Užnikove h.p., na čast sv.
Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za duhovno
rast v Selah, našo mladino in otroke,
nabirka za cerkveno ogrevanje
Ponedeljek, 14.12.:
6.30 svitna sv. maša za Heleno Olip, moža Petra in
sina, za Hanza Olip in ženo Milko, za zdravje,
Sreda, 16.12.:
18.00 sv. maša za Katharino Roblek – Vokovnik in Marijo
Mak, obl. – Gregej ter vse Tomkove h.p., za Helija
Male – Tomk, za Maksa Mak – starejšega, obl., za
Johano Mak – Kuheljnovo, obl., za Marijo Olip –
Vrtnik, obl., za Marijo Mak – Gregej, obl., za Uršijo
Oraže – Ražar, obl., za Alberta Piskernik, obl. in
Jezernikove h.p., za Ivano Božič, za Marijo
Mlečnik in sina Rudija, za Nanijo Ogris, obl., in
moža Tomija – Kopajnik, za Marijo Čertov, obl. in
Tevlnove h.p., za Janeza in Antonijo Leimisch, za
Stanislavo Pegrin, za Janeza Gruden, obl.,
Nedelja, 20.12.: 4. adventna nedelja
6.30 farna božja služba sv. maša
8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, obl., Pepa
Oraže – Ogradnik, obl., za Marka Oražeta, za
Uršijo in Tomija Oraže ter Žagarjeve h.p., za
Hribernikove h.p., za Valentina Male in
Grabnarjeve rajne, za Hanzija Jug – Cofl, za
Geralda in Hannesa Jug, za Andreja in Ano Ogris,
mesečna nabirka za farno cerkev

Četrtek, 24.12.: SVETI VEČER
16.00 božična sv. maša za Stanislavo Pegrin, za Hanza
Ogris – Kovač, za Janeza in Jožefo Čik, za Ano
Kelich, obl. in Čevhove h.p., za Marijo Ogris –
Kovač, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji
Pomočnici, za duhovno rast v Selah, našo
mladino in otroke,
24.00 polnočna sv. maša za Hanza Kelih – Mlakar, za
Marijo in Nežijo Olip – Vrtnik, za Nevenko
Sommeregger, za Gustlna in Justo Dovjak, za
verne duše, za dober namen,
Petek, 25.12.: Gospodovo rojstvo - BOŽIČ
08.00 sv. maša za Janeza in Justino Hvalec, za Jerico
Pulko, za Ivano in Franca Hvalec, za zdravje
Sobota, 26.12.: sv. Štefan – prvi mučenec
06.30 sv. maša za Hanza Kelih in starše, za Heleno Olip,
moža Petra in sina, za Hajnžijeve h.p., za oba
Maksa, Justino Mak in h.p., na čast Božjemu
usmiljenju za spreobrnenje grešnikov,
08.00 sv. maša za Handra Dovjak, za Franca Hribernik –
Malovodnik, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata,
sestre in h.p., za Marico Čertov – Adamkinjo, na
čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu za Božji
blagoslov in mir med ljudmi in po svetu,
Nedelja, 27.12.: Sveta družina
06.30 farna božja služba sv. maša
08.00 sv. maša za Anico Zakrajšek, za Uršijo in moža
Tomija – Ražar, za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda
in Hannesa Jug, za Andreja in Ano Ogris, za
Marijo Šerjakinjo, obl., moža, sina, hčere in h.p.,
za Tilko in Dolfa Mak
nabirka brat in sestra v stiski
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Gabrijela Roblek, brata
Marjana in starše

