
 

 

 

 

 

Nasmeh  

naj prinese  

Vam iskre v oči, 

naj ogenj  

zaneti in  

svetle luči, 

to leto,  

ki tiho ga čas 

priganja, 

in prav je,  

da vsak o  

sreči zdaj sanja. 

Naj sanje  

postanejo  

jutri resnica, 

veselje pa širno  

na nebu  

kot ptica. 

Ljubezni in  

zdravja,  

cvetijo naj  

polja in vsakogar 

spremlja prešerna 

naj volja. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božična in novoletna želja 
 
Ne želim ti,  

da bi ti prizanesli vsi oblaki trpljenja,  

tudi ne, da bi bila tvoja pot odslej samo še 

z rožami postlana,  

tudi ne, da bi nikoli ne potočil solze 

kesanja,  

tudi ne, da bi nikoli ne občutil bolečine –  

ne, ničesar od tega ti ne želim.  

 

Zakaj solce očistijo srce. Trpljenje plemeniti 

dušo. Bolečina in stiska nas približata 

Materi betlehemskega Deteta in nam 

zagotavljata tolažbo njenega smehljaja.  

 

Moja želja zate je:  

da bi v srcu ohranil svetal spomin na vsak 

bogat dan življenja. Da bi bil pogumen v 

uri preizkušnje, ko ti bo naložen križ na 

ramena, če se ti bo zdela gora, na katero 

moraš priti, previsoka in luč upanja zelo 

daleč.  

 

Da bi vsak dar, ki ti ga je Bog dal, z leti 

rasel in da bi ti pomagal napolniti z 

veseljem srca tistih, ki jih imaš rad. Da bi v 

sleherni uri imel prijatelja, ki je vreden 

tvojega prijateljstva, ki mu lahko v 

zaupanje podaš roko, kadar ti je hudo, ki z 

njim lahko kljubuješ viharjem in dosežeš 

vrhove gora.  

Pa da bi bil v vsaki uri s teboj osrečujoči 

nasmeh božjega Deteta, ki je postalo 

človek, in da bi vselej ostal v božji bližini. 
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Položi mir v srca ljudi 

 

O blagi betlehemski Otrok,  

daj nam, da bomo z vso dušo  

sprejeli globoko skrivnost božiča.  

Položi v srca ljudi mir,  

ki ga včasih tako srdito iščemo in  

ki ga jim lahko daš le ti.  

Pomagaj jim, da se bodo  

bolj spoznali in med seboj  

živeli v bratstvu kot sinovi  

istega Očeta.  

Razodeni jim tudi svojo lepoto,  

svetost in čistost.  

Prebudi v njihovem srcu  

ljubezen in hvaležnost  

za tvojo neskončno dobroto.  

 

Poveži jih med seboj v svoji ljubezni in 

daj jim svoj nebeški mir.  

Janez XXIII 

 



 18.12.2022      Oznanila         08.01.2023  
Nedelja, 18.12.: 4. ADVENTNA NEDELJA  
  

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

 19.00 Adventno-božični koncert v farni cerkvi 
Petek, 23.12.:  
 08.00 šolska božična sv. maša  

Sobota, 24.12.: SVETI VEČER 
 16.00 otroška božična maša za Nanijo Ogris, obl. in moža 

Tomija – Kopajnik, za Marijo Mlečnik in sina Rudija, 
obl.,  

 23.30 petje božičnih pesmi  
 24.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, obl., za Toma 

Roblek – Kopišar, za Gustlna in Justo Dovjak, za 
Martina Čertov in vse Senčnikove h.p., za Tomaža in 
Nežijo Jug ter tri sinove, za Marijo in Nežijo Olip – 
Vrtnik in sestro Nanijo, za Kališnikove h.p., za 
Hannesa Jug, obl. ter Geralda in Hanzija, za Heleno 
in Petra Olip ter sina Petra in ženo Edith, za Nanijo 
Oraže – Gašper, za žive in rajne s. 2. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 25.12.: BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 
 10.00 farna božja služba sv. maša   
Ponedeljek, 26.12.: SV. ŠTEFAN - mučenec 

 8.00 sv. maša za Ano Oraže – Hajnžić – 8. dan, za Anico 
Roblek – Krištan, za Marijo Ogris in moža Hanza – 
Kovač, za Kovačeve h.p., za Jožefo in Janeza Čik,  
blagoslov soli in vode 
 

Sreda, 28.12.: Dan nedolžnih otrok 
 7.00 sv. maša  

blagoslov otrok in šip 
Sobota, 31.12.: Sv. Silvester - papež 

 18.00 zahvalna sv. maša za Franca Roblek, obl. in ženo 
Angelo – Pušelč, za Anico Roblek – Krištan, za Lizijo 
Mak, za Uršulo Mak – Borovnik, obl., za Ludmilo Ogris, 
obl., za Christiana Travnik, obl., za Marijo Lipuš, za 
Hanza Travnik, za Marijo Mak – Mačnik,  
 

Nedelja, 01.01.2023: NOVO LETO – Marija, sveta božja mati 
 8.00 farna božja služba sv. maša   

mesečna nabirka za farno cerkev 
po maši odprta knjižnica 

 
  Trije kralji obiščejo domove 
Petek, 06.01.: SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

 8.00 sv. maša za Martina Čertov – 30. dan, za Maksa 
Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za 
Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Toma Roblek – 
Kopišar, za Anico Roblek – Krištan, za Marico Čertov 
– Adamkinjo, obl., za Janeza Roblek – Vokovnik, obl., 
za Frido Pavlič, obl., za Hanza Travnik – Kumpič, za 
Nanijo Oraže – Gašper, za Justijo Roblek – Kacmun,  
Blagoslov kadila, krede in vode 

Sobota, 07.01.: sv. Valentin - škof 
 9.00 sv. maša v Glinjah na čast sv. Valentinu 
Nedelja, 08.01.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
 8.00 farna božja služba sv. maša   

   
VEČNA LUČ: po namenu neimenovanih, za Hanzija, Geralda in 
Hannesa Jug, po namenu Krištanovih, za Tomija in Nanijo Ogris – 
Kopajnik, za Nužija Oraže – Priposnik, za Valentina Dovjak, za Marijo 
Mak – Mačnik,  
 
 
Za nami je leto, leto presenečenj in razočaranj,  
leto veselja in žalosti, leto uspehov in ne uspehov,  
leto truda in podvigov, leto novih začetkov in končanih opravkov.  
 
Vsem, ki ste letos svoje moči in dobro voljo vložili v skupnost  
farnega očestva, izrekam prisrčen BOG PLAČAJ 
 
Blagoslovljene božične praznike  
ter zdravo in srečno novo leto  
vam želijo farni svet ter dušna pastirja 

David in Elmar 


