
 
 
 
 
 
 

 

Pot sreče je kot 

Mlečna cesta na 

nebu, roj majhnih 

zvezd, ki jih 

posamič ne vidimo, 

vse skupaj pa 

dajejo svetlobo. – 
Francis Bacon 

 
     *** 

 

Ne vrednoti svojega 

življenje le po 

uspehih in 

neuspehih na svoji 

poti. Raje sprejmi 

vse, kar ti pride na 

pot. Uživaj v rožah, 

prepusti se sončnim 

zahodom, smehu 

majhnih otrok, dežju 

in ptičjemu petju. 

Vse to vsrkaj vase. 

Ni poti do sreče, 

sreča je pot.–  
Wayne W. Dyer 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEČNA LUČ: za Grabnarjeve rajne, po 
namenu neimenovanih, po namenu 
Kvadnikove družine, za Sončnikove h.p, 
za Nužija Oraže – Priposnik, po namenu 
Krištanovih,   

  
 

Meseca oktobra bomo vsak dan 
zvečer ob 18.00 uri molili v farni 
cerkvi rožni venec. Vsi prisrčno 
vabljeni.  

 

 
Prijave za birmanski pouk 
Mladinci – letniki 2008-2010 se naj 

prijavijo za birmanski pouk pri Martinu 

Dovjaku ali Nantiju Olipu. 

Prijave so možne do konec oktobra 

2022. 
 

 
Letne prošnje:  
Ker ni več dolgo do vseh svetih vas 

naprošamo da pravočasno mislite na 

to, da bi naročili letne prošnje.  

V ta namen bodo uradne ure v 

župnjišču:  

 

Petek, 14.10.: po sv. maši  

Nedelja, 16.10.: pred in po sv. maši 

Sobota, 22.10.: med 14.00 – 16.00 uro 

Petek, 28.10.: po sv. maši  

Nedelja, 30.10.: po sv. maši – zadnji 

termin 
 

 

 

 

 

 

 

 

02.10. – 23.10.2022   

 

 
 
 

Moli, moli rožni venec, ljubljeni 
slovenski krov;  
zvesto nad teboj počival bo Marijin 
blagoslov! 
 
Ljubljena slovenska hiša,  

tiha sredi tihih trat! 

ali še spoštljivo hraniš  

nad vse dragi svoj zaklad?  

 

Ali še visi pod križem 

tvoji dedov blagoslov,  

lepi hišni rožni venec,  

priča tolikih rodov?  

 

Ali še v večernih urah  

oče v krogu vseh otrok 

z rožnim vencem si pokrije 

trde žulje trudnih rok? 

 

Ali še doni po hišah,  

ko se vžiga zvezdna noč, 

skupni glasni rožni venec  

kot smo čuli ga nekoč? 
 

 



 02.10.2022      Oznanila         23.10.2022  
Nedelja, 02.10.: 27. navadna nedelja – JESENSKO ŽEGNANJE 
 10.00 farna božja služba sv. maša 

nabirka za farno cerkev  
odprta knjižnica  

Torek, 05.10.:  
  

19.00 
sv. maša za Florjana Kelih, ženo Marijo, Nantija in s. 
Emanuelo, za Justino Stern, za Marijo Uschnig, za 
Nužija Oraže – Priposnik, za Ferdinanda Lubas, 
ženo Marijo in sina Nantija, obl., za Alberta 
Piskernik, obl., in Jezernikove h.p., za Marijo Pegrin, 
obl. in Nacejeve h.p., za Jožefa Kelih, obl. in 
Čevhove h.p., za Albina Travnik – Ridovc in h.p., za 
Marijo Lipuš, za Lizijo Mak, za Hanzija Čertov – 
Adamk, 

 Petek, 07.10.:  
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Handra Dovjak, za Marijo Mali – Pajnar, 
obl., za vse Kvadnikove h.p. in Nikija Hribernik, za 
Marijo Piskernik, obl., za Kališnikove h.p., za oba 
Maksa in Justino Mak, za Hanza Kelih – Mlakar, obl., 
za Heleno in Petra Olip ter sina Petra, za Lizijo 
Piskernik – Vogar, za Marijo Ogris, obl., moža, sina 
in hčere, za s. 9. v. sv. Uršule, za roženvenske sestre, 
za rajne in žive Marijine spremljevalce pri Cerkvi, na 
čast Jezusovemu in Marijinemu srcu za Božji 
blagoslov v fari, za mir med ljudmi v Selah in po 
svetu, za duhovniške in redovniške poklice, na čast 
sv. Duhu za farno občestvo 

Nedelja, 09.10.: 28. navadna nedelja  
 8.00 

13.30 
farna božja služba sv. maša 
živi rožni venec v Ločah 

Četrtek, 13.10.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Hanzija Čertov in Sissijo 

Lauringer, za Fritza Makula, za Matija in Pepco 
Čertov, za Hanza Dovjak in hčer Finijo, za dober 
namen, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč 

Petek, 14.10.:  
 19.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa 

Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – 
Pušelč, za Anico Roblek – Krištan, za Justino Olip, 
obl. in moža Jožefa, za Blaža Olip, obl., za Gustlna 
Olip, obl., za Kristino Pegrin in Gerolda 
Regensberger, za 4 sestre - Angela, Justi, Mici in 
Beti, za Gregorja Mak – Borovnik, obl., za Hanza 
Travnik – Kumpič, za Justino Stern in sorodnike, za 
Hauptmanovo babico in dedeja ter sina Handra, 
za Rozijo in Maksija Mack ter Uršijo Wuzella, za 
Marijo Mak – Mačnik,  

Sobota, 15.10.:  
 16.00 Dekanijski dan v Kotmari vasi 

Nedelja, 16.10.: 29. navadna nedelja – Misijonska nedelja 
 8.00 

 
farna božja služba sv. maša  
nabirka za misijone  
po maši misijonski zajtrk in bazar v farnem domu 
Tatjana Merkač prodaja nagrobne okraske in 
rože 

Petek, 21.10.:  
 19.00 sv. maša za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre 

in h.p., za Tomaža in Nežijo Jug ter tri sinove, za oba 
Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Francija 
Pegrin, obl., za Valentina Male in Grabnarjeve 
rajne, za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za 
Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo, hčer Pepco in 
vse h.p., za Nužija Oraže – Priposnik, za Franca 
Hribernik – Malovodnik, za Christiana Travnik, za 
Edith Hribernik, za Nano Oraže – Gašper in s. 1. v. 
sv. Uršule, za vse vence sv. Uršule,  

Nedelja, 23.10.: 30. navadna nedelja – DAN STARIH 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

Tatjana Merkač prodaja nagrobne okraske in 
rože 

 


