
 
 
 
 
 
 

 
 

Na svetu si,  
da greš  
za soncem,  
na svetu si,  
da si sam sonce  
in da s sveta 
odganjaš – sence.  
(Tone Pavček) 
 
 

*** 
 
 

Ko se ti  
sreča  
nasmehne,  
objemi.  
(Thomas Fuller)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaležen pogled nazaj 
 
Ko sem posadila vinograd 
svojega življenja;  
ko je sonce žgalo  
nad upognjenim hrbtom  
pri pobiranju kamnov spomladi;  
ko je dež bil ob zemljo  
in sem iskala zavetje  
pred točo poleti;  
ko sem videla, kaj je  
po vsem tem še ostalo;  
ko so začele  
poganjati mladike,  
ko je grozdje ostalo modro;  
ko je prišel čas za trgatev jeseni  
in so se košare in  
sodi začeli polniti –  
sem pogledala nazaj in vedela:  
 
Moj trud je bil potreben.  
Toda rast in zorenje,  
obilje sadov in  
raznolikost darov –  
to je prišlo od tebe,  
Gospod.  

Theresia Hauser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.– 16.01.2022   

 
 

 

V novem letu  
ti želim čas ... 

 
 Čas za gledanje  

in opazovanje 
 Čas za cvetlice  

in sončne žarke 
 Čas za praznovanje  

in petje 
 Čas za praznik  

in dobro kosilo 
 Čas za ples in  

za nežnost  
 Čas za prijateljstvo  

in sanje  
 Čas za oddih  

in igre  
 Čas za pogovore  

in srečanja 
 Čas za razmišljevanje in  
 Čas za molitev.  

 
 

  
 
 



 02.01.2022      Oznanila         16.01.2022  
Nedelja, 02.01.: 2. nedelja po božiču 
 8.00 farna božja služba sv. maša   

mesečna nabirka za farno cerkev 
po maši odprta knjižnica v farnem domu 

Ponedeljek, 03.01.:  
  sveti trije kralji obiščejo domove 

Četrtek, 06.01.: Gospodovo razglašenje  
 8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže 

– Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za 

Anico Roblek – Krištan, za Janeza Roblek – Vokovnik, 

obl., za Frido Pavlič, obl., za Helija Juch in starše, za 

Hanza Kelih – Mlakar, za Ludmilo Ogris, obl., za Nužija 

Oraže – Priposnik, 

Petek, 07.01.: sv. Valentin - škof 
 9.00 sv. maša v Glinjah na čast sv. Valentinu 

Nedelja, 09.01.: Nedelja Jezusovega krsta 
 7.30 

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

Petek, 14.01.:  
 18.00 sv. maša za Albina Travnik – Ridovc, obl. in h.p., za 

Katharino Roblek, obl., za Pavelna Mak – Gregej, za 

Hanza Oraže, obl., za Ljudmilo Male in Grabnarjeve 

rajne, za Pavelna Mak, obl. – Gregej in h.p., za 

Veroniko Dovjak – Hoc, za Marijo Lipuš,  

Nedelja, 16.01.: 2. navadna nedelja 
 7.30 

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

 
Večna luč: za Nužija Oraže – Priposnik, za Hajnžijeve h.p., za 
Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, v dober namen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Naj tvoje stopinje  

ne bodo tako globoke,  

da bi druge prizadele.  

 

Naj tvoje stopinje  

ne bodo tako nežne,  

da bi na hitro zbledele.  

 

Naj bodo iskrene,  

tople in prijazne,  

da bodo vsak dan v letu  

srečo doživele.  


