Blagri veselja

Življenje
ti bo
vedno
prineslo
težave.
Tvoja je
odločitev
ali se boš
zaradi njih
jokal in
obupal
ali se
potrudil in
jih rešil.

Blagor tistim, ki se znajo smejati samim sebi,
ne bodo se nehali zabavati.
Blagor tistim, ki znajo ločevati goro od krtine,
prihranjeno jim bo veliko skrbi.
Blagor tistim, ki znajo počivati ali spati, ne
da bi se morali za to opravičevati; postali
bodo modri.
Blagor tistim, ki so dovolj pametni, da se ne
jemljejo resno, njihova okolica jih bo cenila.
Blagor tistim, ki so pozorni na potrebe
drugih, ne da bi se imeli za nenadomestljive;
sejalci veselja bodo.
Blagor vam, če znate resno gledati majhne
stvari in mirno velike, daleč boste prišli v
življenju.
Blagor vam, če se znate nasmehniti in
pozabiti spakovanje drugih, vaša pot bo
obsijana.
Blagor vam, če danes unate dobrohotno
razlagati ravnanje drugega, četudi videz
govori drugače; imeli vas bodo za
naivneže, a to je cena ljubezni.
Blagor tistim, ki pomislijo, preden kaj storijo,
in molijo, preden mislijo; izognili se bodo
mnogim neumnostim.
Blagor vam, če znate molčati in se vseeno
nasmehniti, ko vas prekinejo, vam vzamejo
besedo, vam nasprotujejo, hodijo po noga;
evangelij začenja prodirati v vaše srce.
Še posebej blagor vam, ki znate prepoznati
Gospoda v vseh, ki jih srečujete; prejeli
boste spoznanje in pravo modrost.

07.02.2021 – 21.02.2021

PEPELNICA
Pepel pomeni minljivost in nevrednost
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa
tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po
smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu
človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v
pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–
24). Ko mašnik na začetku postnega časa
vernikom s pepelom na čelo začrta
znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da
si prah in da se v prah povrneš,
napoveduje konec zemeljskega življenja.
Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in
pomembno, kot tudi majhno in nevredno.
V svetopisemski govorici pepel pomeni
minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in
ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v
trenutkih žalosti, prošnje in pokore na
glavo posipa pepel.

07.02.2021

Oznanila

21.02.2021

Nedelja, 07.02.2021.: 5. navadna nedelja
Intencije za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in Angelo
Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik,
za Marka Oraže, Nikija Hribernik in vse Kvadnikove h.p., za
Matija Olip – Zg. Čevh in vse h.p., za Marijo Travnik, obl. in
vse verne duše
06.30 farna božja služba
08.00 farna božja služba
Sreda, 10.02.:
18.00 sv. maša za Tilko in Dolfa Mak ter Kožilove in Šerjakove
rajne, za Sabino Olip, obl. in moža Folta, obl., za Hanza
Oraže, obl., za Mirkota Oraže – Sp. Jug, za Handra Dovjak,
obl., za Stanislavo Pegrin, za Nanijo in Tomija Ogris –
Kopajnik,
Petek, 12.02.:
18.00 sv. maša za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Ursulo
Mack – Borovnik, obl., za Franca Hribernik – Malovodnik, za
Helija – Zg. Juga, obl., za Ludmilo Ogris – Skutovc, obl., za
Jakoba Hribernik, obl., starše, brata Urha in sestro Cilijo, za
Hanza Ogris – Kovač,
Sobota, 13.02.:
Maša na Sedlcah ta mesec odpade.
Nedelja, 14.02.: 6. navadna nedelja
Intencije za Frido Pavlič, obl., za Hanza Kelih – Mlakar, za
Hildo Pavlič, za Honza in Milko Olip, za Hanza Dovjak, obl.,
za Ignaca in Uršulo Mak, za Katijo Nußbaumer, za Nuža in
Milijo Dovjak, za Luka Dovjak – Lukana, obl., ženo Marijo, 3
hčere in s. 11. v. sv. Uršule, na čast sv. duhu za farno
občestvo,
6.30 farna božja služba
8.30 farna božja služba
zbirka za farno cerkev
Sreda, 17.02.: PEPELNICA – začetek postnega časa
!
19.00 sv. maša za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Maksa
Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Pavelna
Mak – Gregej, obl., za Mileno in Magdaleno Dovjak, obl., za
Žnidarjevega Nuža in Milijo, za Marka Oraže in Nikija
Hribernik, za Adamkovo Marico, za Ignaca Mak – Štefun,
obl. in ženo Uršulo, za Katijo Nußbaumer, za Hanza Kelih –
Mlakar, obl., za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za
Mirkota Oraže – sp. Jug,

Petek, 19.02.:
18.00

sv. maša za Jero Hribernik – Vorancovo, obl., za sr. 24. v. sv.
Uršule, za Lojzija Kelih, obl. – in Čevhove h.p., za Albina
Travnik, obl. – in Ridovčeve h.p., za Marico Čertov –
Adamkinjo, za Šimija in Miro Olip, za Košutnikove rajne, za
Franca Hribernik – Malovodnik,
Nedelja, 21.02.: 1. postna nedelja
intencije za Mlakarjeve in Šternove starše in sina Hanza, za
Žnidarjevo Milijo, obl., za Hanza Dovjak – Breznik,
za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Kuheljnovega
Petra in ženo Nanijo, za oba Maksa in Justino Mak,
06.30 farna božja služba
08.00 farna božja služba
14.30 pobožnost križevega pota
zbirka po namenu treh kraljev
Večna luč: za Žborcove in Meležnikove rajne, za Užnikove rajne, za
Coflnove h.p., za Borovnikove h.p., za Podlesnikove h.p.

Nošenje zaščitnih mask kategorije FFP2 je med mašo
obvezna. Prosimo tudi, da se držite varnostne
razdalje od vsaj 2 m.
Ob nedeljah se pri obeh mašah berejo vse oznanjene intencije.
Tudi v naslednjih tednih boste nedeljskim mašam ob 08.00 uri sledili
lahko od doma. Prenos poteka preko aplikacije ZOOM. Dostop pod:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97122323524?pwd=
TnA1YXIxc1NWb09rZUVKQTVHOE8wUT09
Meeting ID: 971 2232 3524
Passcode: 784268
GROBNINA:
Naprošamo vse tiste, ki grobnine za naslednjih 10 let še niste poravnali,
da to čimprej uredite.
Cena za posamezni grob znaša za 10 let: 110 EUR
Za dvojni grob je prispevek: 220 EUR
Najlepša hvala!

