VEČNA LUČ: za Tomija in Nanijo Ogris –
Kopajnik, po namenu Kvadnikove družine,
po namenu Colnarjevih, za Tomija Mak, za
Ano Oraže – Gašper in s. 1. v.sv.Uršule, za
Užnikove rajne,

Ne morem te
naučiti,
kako si lahko
hvaležen,
misli in besede v
znak hvaležnosti
govoriš skozi dušo.
To je želja, ki
hrepeni
po zahvali za
dobroto.
***
prejmite darove
Duha – radost,
živost,
smeh, ljubezen,
razumevanje,
sočutje s
hvaležnostjo.
Louise L. Hay

11.09. – 02.10.2022

Pozdravljen v šoli, mladi prijatelj!
Ne vem, če ti je všeč, da si spet pristal v šoli,
vendar jo sprejmi, ker je tvoja in zate. Vem,
da se ti bo zdelo v njej marsikaj odvečno in
nespametno, vendar preveri, preden
zavržeš. Najbrž ne veš, da sta neznanje in
neuspeh del znanja in uspeha, vendar
življenje ne more brez tega rokovanja.
Gotovo boš občutil tlako učenja, ki te bo
vodila k vedno novemu neznanju, vendar bi
brez včerajšnjega ne prišel v današnje.
Morda se boš jezil na učitelje, ker bodo
hoteli od tebe svoje znanje, vendar
opravljajo delo colnarja, ki te prepelje čez
reko.
Bog in vsi tvoji bližnji smo lahko tvoji učitelji in
prijatelji, vendar iz nas ne delja krivcev zase.
Sam boš odločal na tržnici znanja, kaj izbrati
in kaj opustiti, vendar boš moral tudi sam
živeti z neznanjem. Seveda pa, če se hočeš
učiti o nebesih in peklu, potem moraš tudi
živeti, ne le zbirati; in nikar se ne uči biti Bog
ali kdo drug – poskušaj biti ti in si naredi
vedenje za znanje, da bo lahko Bog počival
v tvojem razumu in delal v tvojem srcu.
naj ne bo znanje mrtvoudno in snetljivo, zato
ob učenju ne pozabi na igro in smeh; tudi
skrbi in solze naj imajo svoj vrt v tebi in sej
svoje delo na njivo dobrote in ljubezni ter jo
zalivaj z lepoto in resnico!
p. Pavle Jakob

Svet mora biti lepši,
skupaj ga gradimo.
Roke si podajmo,
vzcvete naj ljubezen!
Življenje bo tem lepše,
vsi bomo srečnejši,
če med nami bodo bratstvo,
mir, ljubezen.
Resnica naj preveva,
misli in besede,
želje in dejanja
vodi naj ljubezen.

11.09.2022

Oznanila

02.10.2022

Nedelja, 11.09.: 24. navadna nedelja – FARNI PRAZNIK
10.00 farna božja služba sv. maša
nato prijetno druženje v farnem domu
Torek, 13.09.:
17.00 sv. maša na Sedlcah za Nuža in Milijo Dovjak –
Žnidar, za Marico in Hanzija Čertov – Adamk, za
Janeza Roblek, obl., ženo Marijo, sina in hčere,
na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero,
za srečno leto
Sreda, 14.09.: Povišanje sv. križa
19.00 sv. maša za oba Maksa in Justino Mak, za
Janeza Kuheljna in Kuheljnovega Nejča, za
Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Gertrud
Mairitsch, obl., za župnika Markusa Mairitscha,
za Hannesa Mairitsch, obl., za Handra Dovjak,
za Šimija in Miro Olip, obl., za Nužija Oraže –
Priposnik, za Sončnikove starše in dve hčeri, za
Cirila Mak, teto in strica, za Franca Hribernik –
Malovodnik, za Marijo Mak – Gregi, za Justina in
Janeza Roblek, za Hildo in Hanzija Ročnik, za
Pavlo Travnik, obl. in vse Kumpčeve h.p., za
Maksa Travnik, obl., ženo Marijo in sina Tomija,
za Arnolda Peitler in verne duše, za Justijo
Roblek – Kacmun, za Marijo Olip – Košutnik,
Petek, 16.09.:
10.00 šolarska sv. maša za srečno šolsko leto
Nedelja, 18.09.: 25. navadna nedelja – Slomškova nedelja
7.30 priložnost za sv. spoved
8.00 farna božja služba sv. maša

Sreda, 21.09.: sv. Matej - apostel
19.00 sv. maša za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za
Šimana in ženo Jero Kačner, za Tilko Mak –
Šerjak in sestre 1. v. sv. Uršule, za Pavlo Juch in s.
1. v.sv. Uršule, za Angelo Kelih, moža Flora in
sina Stankota, za Šimeja in Albina Olip, za
Pepco Mak – Špičjek, na čast Mariji Devici v
zahvalo in za pomoč, za zdravje,
Petek, 23.09.
19.00 sv. maša za Tomija in Nanijo Ogris – Kopajnik,
za Jožefa in Ursulo Mautz ter Stanko, za Micijo
Roblek, obl., za Uršijo in Tomija Oraže ter
Ražarjeve starše, za Marka Oražeta, obl., za
Ano in Toma Ogris, 2 sina in hčer ter vso pomrlo
žlahto, za Mirkota Oraže, Sp. Jug, brata, sestre
in h.p., za Urha Roblek, obl., ženo Marijo, 2 sina
in hčer Lizijo, za s. 24. v.sv. Uršule, na čast
Jezusovemu in Marijinemu srcu, za Božji
blagoslov v fari in mir med ljudmi v Selah in po
svetu,
Nedelja, 25.09.: 26. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Petek, 30.09.:
19.00 sv. maša za Edith Hribernik – 30. dan, za Hildo
Ogris, za Tomija in Nanijo Ogris – Kopajnik, ter
h.p., za Huberta Ogris, za Janeza Kelih, obl. in
ženo Terezijo, za Markeja Kelih in brata Hanzeja,
za Terezijo Ploner, sestro Nežijo in Marico
Lausegger, za Francija Jerlich in h.p., za Lizijo
Mak, za Christiana Travnik, za Marijo Mak –
Mačnik,
Nedelja, 02.10.: 27. navadna nedelja – JESENSKO ŽEGNANJE
10.00 farna božja služba sv. maša
televizijski prenos sv. maša na RTV Slovenija
nabirka za farno cerkev, odprta knjižnica

