
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Upanje  

je nekaj  

mehkega,  
ki se spusti  

na dušo,  
zapoje melodijo 

brez besed  

in nikoli ne 
obmolkne  

in najslajše  

zveni ob nevihti.  
Emily Dickinson 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Končno nekdo, ki pravi nekaj 

drugega 

 

 

Končno nekdo, ki pravi:  

Blagor ubogim! 

in ne: Kdor ima denar, je srečen! 

 

Končno nekdo, ki pravi:  

Ljubi svoje sovražnike! 

in ne: Proč s tekmeci! 

 

Končno nekdo, ki pravi:  

Kdor hoče biti prvi, naj bo vsem 

služabnik! 

in ne: Pokaži, kdo si! 

 

Končno nekdo, ki pravi:  

Kaj pomaga človeku, če si pridobi 

ves svet! 

in ne: Glavno, da pridem na višji 

položaj! 

 

Končno nekdo, ki pravi:  

Kdor veruje, bo imel večno življenje! 

in ne kar je mrtvo, je mrtvo! 
Martin Gutl 

 
duh. asistent: David Kraner 00386/31/224151 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

14.11. – 05.12.2021 

 

 

 

Zdravilna tišina 
 

Sodobni človek je z iznajdbo strojev 

postal mogočen gospodar tega 

sveta, toda za to je moral plačati 

visoko ceno: zgubil je tišino, mir in 

razmišljanje.  

Z avtom in buldožerjem, z gradbenimi 

stroji in gospodinjskimi aparati je 

človek tisočkrat okrepil svojo moč, a 

samemu sebi povzročil trplenje. Od 

takrat zaman poskuša ubežati hrupu. 

Hrup utruja, hrup nadleguje telo in 

dušo, hrup raztresa, v hrupu se je težko 

koncentrirati.  

Ne beži pred tišino! Imej jo za svojo 

prijateljico! Tišina je tako dragocena 

kakor svež zrak in čista voda, kakor 

sončna luč in prijetno spanje. V tišini se 

lahko tvoja duša umiri, tvoje misli se 

lahko spet zberejo. V tišini najdeš 

samega sebe.  
H. Madinger 

 

                                  

 

 

 



 14.11.2021      Oznanila         05.12.2021 
Nedelja, 14.11.: 33. navadna nedelja  

 7.30 

8.00 

priložnost za spoved 

farna božja služba sv. maša 

Sreda, 17.11.:  

 18.00 sv. maša za Ljudmilo Male, obl. in Grabnarjeve rajne, 
za Katarino Roblek, za Justino in Janeza Roblek ter 
Petra Mak, za Lonijo Užnik in Hajnžičeve h.p., za 
Marijo Hrast in moža Karla, za Ursulo, Gregorja, Hemo 
in Markusa Mak, za Cilko Kelich, za Pepco Mak – 
Špičjek, za Pavlo Juch in s. 1. v. sv. Uršule, za Tilko Mak 
in s. 1. v. sv. Uršule  

Nedelja, 21.11: Nedelja Kristusa Kralja  

 7.30 
8.00 

priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 
elizabetina nabirka  

Sreda, 24.11.:  

 18.00 sv. maša za Marijo Lipuš – 8. dan, za Marijo Hajnžičko 
in h.p., za Tomaža in Nežijo Jug ter 3 sinove, za 
Geralda in Hannesa Jug, za oba Fridija, Ano, Julijo in 
Silvijo Roblek, za Cilijo Dovjak, za Mirkota Oraže – Sp. 
Jug, brata, sestre in h.p., za Heleno Olip in moža 
Petra ter sina Petra in ženo Edith, za sosedo Anico 
Roblek – Krištan, za Katarino Pristovnik, hčer Pavlo in 
Užnikove h.p.,  

Petek, 26.11.:  

 18.00 sv. maša za Maksa Žmaucer, obl. in ženo Veroniko, 
za Betijo Conrad, za Katharino Čebul, za Marka 
Oražeta, Nikija Hribernika in Kvadnikove h.p., za 
Maksa Mak, starejši, obl., za Johano Mak – 
Kuhelnovo, za Franca in Alojzijo Buchwalt ter 
Stankota Kelih, za Franca Čertov – Kavc, obl., za 
Jožefa in Justino Olip, za Blaža in Gustlna Olip, za 
Metijo Mak in moža Tevžija, za Kristino Pegrin in 
Gerolda Regensberger, za Pavlo Juch, obl., za s. 24. 
v. sv. Uršule, za vse rajne dušne pastirje in duhovniške 
ter redovniške poklice,  

Nedelja, 28.11.: 1. adventna nedelja  

 7.30 
8.00 

priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 
po maši adventni bazar  

Petek, 03.12.: prvi petek 

 18.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, obl., za vse 
Hribernikove h.p., za Marijo Olip – Vrtnik, obl., za Uršijo 
Oraže – Ražar, obl., za Veroniko Dovjak – Hoc, za 
Anico Roblek – Krištan, na čast sv. Duhu za farno 
občestvo,  

Soboto, 04.12.:  

 6.30 svitna sv. maša za farno občestvo 
Nedelja, 05.12.: 2. adventna nedelja  

 7.30 

8.00 

priložnost za spoved 

farna božja služba sv. maša 
mesečna nabirka za farno cerkev 

 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Borovnikove h.p., za 

Anico Roblek, za Nužija Oraže – Priposnik, po namenu družine Mak,  
 

 

Če bi vsa sporočila izginila  
 in bi ostalo le deset božjih zapovedi,  

 bi še vedno imeli dovolj modrosti  
 za sedanjost in prihodnost.  

 Naša težava ni v tem,  
 da nimamo dovolj modrih načel,  
 ampak da jih nočemo upoštevati  

 in živeti po njih.  
 Isaac Bashevis Singer 


