
 
 
 
 
 
 

 
 

V odnosu 
do Boga  
naj te vodi vera,  
v odnosu do 
bližnjega ljubezen,  
v odnosu do tebe 
samega pa 
ponižnost.  
(sv. Janez Bosko) 
 
 

*** 
 
 

Glasbe mladih  
src ne poslušamo  
z ušesi ampak  
s srcem.  
(sv. Janez Bosko)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misli Janeza Boska 
 
Dragi prijatelji, 
iz vsega srca ti želim vse dobro. Želim  
ti dobro še posebno zato, ker si mlad. V  
svojem srcu nosi zaklad prijateljstva  
z Gospodom. 
Če ga boš ohranil, boš najbogatejši. Če  
ga boš izgubil, boš postal eden izmed  
najbolj nesrečnih ljudi, najbolj ubog 
človek  
na svetu. Gospod naj bo vedno s teboj 
in  
naj ti pomaga živeti tako, da boš  
vedno njegov prijatelj.  
Če boš tako živel, ti zagotavljam, da bo  
Bog vedno zadovoljen s teboj in rešil boš  
svojo dušo. 
To je v tvojem življenju 
najpomembnejše.  
Bog naj ti podari dolgo in srečno  
življenje. Prijateljstvo z Bogom naj bo  
zate največja vrednota. 
Tako v zemeljskem življenju kot v 
večnosti. 
Tvoj prijatelj 

Janez Bosko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.– 06.02.2022   

 
 

 

Plamen očiščenja 
 

 

Vsaka sveča 
je odsev svetlobe, 
ki je v Betlehemu 

zasijala v temo sveta. 
Gospod, 

naj bo plamen 
sveče, ki ti jo prižigam, 

odsvit luči, 
s katero me prešinjaš 

v odločitvah in težavah. 
Naj bo ogenj, 
ki sežiga vse 

ponos v meni, 
vse nečisto in sebično. 

Naj ogreje mi srce 
in nauči ljubiti. 

 

 
 



 16.01.2022      Oznanila         13.02.2022  
Nedelja, 16.01.: 2. navadna nedelja 
 7.30 

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

Petek, 21.01.:  sv. Neža – devica, mučenka 
 18.00 sv. maša za Hanzija Čertov – 8. dan, za Mileno in 

Magdaleno Dovjak, obl., za Žnidarjevega Nuža in 
Milijo, za Marka Oraže in Nikija Hribernik, za 
Adamkovo Marico, za Karlija Pristovnik, za Janeza 
Leimisch in ženo Antonijo, obl., za Albina Olip, obl. 
in h.p., za Flora Kelih, ženo Angelo in sina 
Stankota, za Kuhelnovega Petra in ženo Nanijo, 
obl., za oba Maksa in Justino Mak, za Nežijo Jug, 
za Nežijo Olip – Vrtnik, ter sestri Micijo in Nanijo, za 
Veroniko Dovjak – Hoc, obl., za Sabino Olip, obl. in 
moža ter vse sorodnike, 
 

Nedelja, 23.01.: 3. navadna nedelja 
 7.30 

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

Petek, 28.01.: sv. Tomaž Akvinski - duhovnik 
 18.00 sv. maša za Christiana Travnik – 8. dan, za Šimija 

Olip, obl. in ženo Pavlo ter hčer Vido, za Marijo 
Ogris – Kovačinjo, obl., za Mirkota Oraže – sp. Jug, 
brata, sestre in h.p., za Anico Roblek – Krištan, za 
Ignaca Mak – Štefun, obl. in ženo Uršulo, ter h.p., 
za Josefino Dovjak – Brežnik, za Uršijo in Tomija 
Oraže ter Ražarjeve h.p., za Cilko Kelich, za 
Pepco Mak – Špičjek,  
 

Nedelja, 30.01.: 4. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša za vse rajne športnice 
in športnike, za Ivana Matka,  

Sreda, 02.02.: SVEČNICA – gospodovo darovanje 

! 19.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in 
Franca Roblek – Pušelč, za Anico Roblek – Krištan, 
za Maksa Oraže – Visočnik, za Metijo Mak, obl., in 
moža Tevžija, za 4 sestre Angelo, Micijo, Betijo in 
Justijo, za Hanza Dovjak – Brežnik, obl. in hčer 
Finijo, za Ignaca Mak, obl., in ženo Uršo ter hčer 
Katijo, za Marijo Florjanko, za sr. Emanuelo Kelih, 
za Hanza Kelih – Mlakar, in starše, za Handra 
Dovjak, obl., za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za 
Ano Oraže – Adamk, obl., za Dr. Emila Smolnig, 
obl., za Ano Velina obl., za Francija Malle, obl., za 
Michaela Jessenitschnig in ženo,  
blagoslov sveč in blažev žegen 

Petek, 04.02.: prvi petek 
  

18.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Mirkota Oraže, za Helija Juch – Zg. 
Jug, obl., za Jero Hribernik – Vorancovo obl., za 
Nužija Oraže – Priposnik, za Marijo Lipuš,  

Nedelja, 06.02.: 5. navadna nedelja 
 7.30 

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

 
Večna luč: za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Podlesnikove 
in Senčnikove h.p., po namenu Visočnikovih, za Anico Roblek – 
Krištan, za Marijo Lipuš, po namenu Bošnjakovih,  
 
 
GROBNINA – ZADNJI OPOMIN  
 
Nekateri še vedno niste poravnali grobnine za obdobje 2021-
2030 – prosimo, da to storite čimprej. V nasprotnem primeru bo 
grob oddan drugim. Najlepša hvala! 
 


