
 

 
 
 

 

 
 
 

Samo eno dušo 
imaš, če jo rešiš, 
rešiš vse, kdor pa 
jo izgubi, izgubi 
vse.  
       

*** 
 

Živi z nogami na 
zemlji in s srcem 
v nebesih. 
 

*** 
 
V odnosu do 
Boga naj te vodi 
vera, v odnosu 
do bližnjega 
ljubezen, v 
odnosu do tebe 
samega pa 
ponižnost. 

 

sv. Janez Bosko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZBIRKE  
 

Prisrčen Bog lonaj vam vsem za  

velikodušne podpore v minulem letu.  
 
Trije Kralji 2022  6.431,00 EUR  
Družinski postni dan  1.025,00 EUR 
Matere v stiski        258,00 EUR 
Krištofova nedelja   2.222,50 EUR 
Nabirka Caritas      456,00 EUR 
Misijonska nedelja   1.570,00 EUR 
Elizabetina zbirka      234,00 EUR 
Farni praznik    2.500,00 EUR 
Adventni bazar   2.409,00 EUR 
Cerkveno ogrevanje  2.432,00 EUR 
Mesečne nabirke 2022  6.490,00 EUR 
Trije Kralji 2023  6.662,00 EUR  
 

IZDATKI - POPRAVILA 
 

Streha na britofu    8.200,00 EUR  
Zvonovi   55.169,60 EUR  
Stolp stare cerkve  
(delež fare)   35.000,00 EUR  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

08.01 – 04.02.2023 

 

 

Sveče 
 

Ali je kako znamenje, ki bolje 
simbolizira našo potrebo po toploti  

in svetlobi, naše hrepenenje po 
zavetju, kakor sveča? Vedno, ko  

se kaj pomembnega dogaja  
v našem življenju, je zraven  

sveča: pri krstu, na dan prvega 
svetega obhajila, na dan poroke,  

kot namizni okras ob slovesnih 
priložnostih, na naši smrtni postelji. 

Sveča sveti in daje luč. Sveča 
premaga, pa naj bo še tako majhna, 

temo. Mi verujemo, da bo vse temno v 
življenju nekoč prešlo, da se bo tema 
končala, da bo nekoč postalo svetlo 

za nas vedno.  
Sveča greje. Kdor podrži svojo roko 
nad plamen, čuti toploto, ki prihaja  

od njega. Mi ljudje potrebujemo 
toploto, ki prihaja od njega. Mi  

ljudje potrebujemo toploto, ne samo 
tisto, ki prihaja od radijatorja ali peči. 

Potrebujemo toploto, ki jo darujejo 
ljudje: Ljubezen, zaupanje, dobroto in  

     blagost.  
H. Erlemeyer 

 



 08.01.2023      Oznanila         04.02.2023  
Nedelja, 08.01.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
 8.00 farna božja služba sv. maša   
Sreda, 11.01.: 
 18.00 sv. maša za Katharino Roblek, obl., za Albina Travnik 

– Ridovc, obl. in h.p., za Hanzija Čertov, obl., za 
Jaka Hribernik, obl., brata Urha, sestro Cilijo in starše, 
za Hanza Oraže, obl., za Pavelna Mak – Gregej, 
obl., za Marijo Olip – Košutnik, za Hanza Travnik, za 
Marijine spremljevalce pri Cerkvi,  
 

Petek, 13.01.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah na čast Mariji Devici in prošnja 

za pomoč 
Nedelja, 15.01.: 2. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša 
 

Petek, 20.01.:  
 17.30 

18.00 
priložnost za sv. spoved (Jože Andolšek) 
sv. maša za Marijo Šerjakinjo, moža, sina, hčere ter 
h.p., za Sabino Olip, obl., moža, starše, brata in 
sestri, za Hanzija Mak, obl. in ženo Nanijo – Jager, za 
Edith Hribernik, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve 
rajne, za Veroniko Dovjak – Hoc, obl., za Mileno in 
Magdaleno Dovjak, za Nuža in Milijo Dovjak, za 
Hanzija in Marico Čertov, za Marka Oraže in Nikija 
Hribernik, za Franca Pegrin, za Mirkota Oraže, sp. 
Jug, brata, sestre in h.p., za Nanijo in Petra Mak – 
Kuhl, obl., za oba Maksa in Justino Mak, za Nežijo 
Olip – Vrtnik ter sestri Micijo in Nanijo, za Nežijo Jug, 
za Janeza Lajmiš in ženo Antonijo, obl., za Husove 
h.p.,  
 

Nedelja, 22.01.: 3. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša 
 

Sreda, 25.01.: Spreobrnitev apostola Pavla 
 18.00 sv. maša za Ano Oraže – Hajnžič, 30. dan, za Iganca 

Mak, obl. in ženo Uršulo, Štefun, za Jurija Pörtsch, 
obl., ženo Marto in Josefa Jesenko ter h.p., za 
Notburgo in Mihaela Dovjak – Štin in h.p., za 
Travnikove h.p., za Marijo in Honza Užnik – Šimi, za 
žive in rajne Marijine spremljevalce na Borovnici,  

Nedelja, 29.01.: 4. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša 

Torek, 31.01.: sv. JANEZ BOSKO – duhovnik, ustanov. salezijancev 
 18.00 sv. maša za Ljudmilo Užnik – 30. dan, za rajne 

športnike in športnice, za Mirkota Oraže – sp. Jug, za 
Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za Marijo Mak – 
Mačnik,  

Četrtek, 02.02.: SVEČNICA – gosp. darovanje 

! 19.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in 
Angelo Roblek – Pušelč, za Toma Roblek – Kopišar, 
za Anico Roblek – Krištan, za Nanijo Oraže – Gašpar, 
za Marijo Florjanko, za Emanuelo Kelih, za Hanza 
Kelih – Mlakar in starše, za Tomaža in Nežijo Jug in 3 
sinove, za Handra Dovjak, obl., za Helija, Zg. Juga, 
obl., za Ano Oraže – Adamk, obl., za Marico in 
Hanzija Čertov, za Hanza Kelih – Mlakar, za Martina 
Čertov, za Lizijo Piskernik – Vogar, obl., za s. 23. v. sv. 
Uršule, za Marijine spremljevalce na Kobli 
blagoslov sveč 
blažev žegen 

Nedelja, 05.02.: 5. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša 
mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica v farnem domu 

   
VEČNA LUČ: po Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, po namenu 
Krištanovih, za Nužija Oraže – Priposnik, po namenu Kovačevih – 
Graben, za s. 1. v. sv. Uršule, za Edith Hribernik, za Grabnarjeve 
rajne, za Mairitscheve rajne,  
 


