
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAJ BO TA DAN 

EDEN TISTIH DNI 

.. ko razum  

odkrije stvari,  

o katerih se mu  

še sanjalo ni 

....ko je oko 

nenadoma 

presenečeno 

... ko uho  

prevzame 

blaženost 

.... naj bo to dan 

novega začetka,  

ko se nam zazdi,  

da vidimo prav  

do roba vesolja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZ SEM LUČKA 
 

Luč je sonce, luč je zvezda,  

Luč je bela roža.  

Luč je mamina beseda,  

ki zvečer poboža.  

 

Luč je zarja nad dolino,  

ki me vso obsije,  

luč je cerkev,  

ki v tišino gosto me zavije. 

 

Luč je glasba, moj klavir,  

saj mi prste drami,  

čudežni ustvarja mir,  

ko sva z glasbo sami.  

 

Luč je dete, luč je mesec,  

sredi žita Mak;  

Luč je bratec, luč je sestra, 

luč lahko je vsak.  

 

Jaz sem lučka in sem luč 

mami in očetu, 

vsem, ki rada jih imam  

na tem božjem svetu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2021 – 02.01.2022   

 

 
 
 

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 

 
 

  
 

 



 18.12.2021      Oznanila         02.01.2022  
Nedelja, 19.12.: 4. adventna nedelja 
 6.30 

 
8.00 

svitna farna božja služba sv. maša 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 
nabirka »Brat in sestra v stiski« 

Petek, 24.12.: SVETI VEČER 
 16.00 otroška božična sveta maša  
 23.30 

24.00 
petje božičnih pesmi 
polnočna sveta maša za Pepa Oraže – Ogradnik, 
obl., za Justo in Gustlna Dovjak – Podlesnik, za Marijo 
Mlečnik in sina Rudija, za Hannesa Jug, obl. ter 
Geralda in Hanzija Jug, za Nežijo in Marijo Olip – 
Vrtnik, za Kališnikove h.p., za s. 2. v. sv. Uršule 

Sobota, 25.12.: Gospodovo rojstvo - BOŽIČ 
 10.00 sv. maša za Anico Roblek – Krištan, za Ivano in 

Franca Hvalec, za Janeza in Justino Hvalec, za 
Jerico in Alojza Pulko 

Nedelja, 26.12.: Sveta družina, sv. Štefan - mučenec 
 8.00 farna božja služba sv. maša   

blagoslov soli in vode  
Sreda, 28.12.: Dan nedolžnih otrok 

 7.00 sv. maša za Marijo Šerjakinjo, obl., moža, sina in 
hčere, za Tilko in Dolfa Mak ter Kožilove pomrle,  
blagoslov otrok in šip 

Petek, 31.12.: sv. Silvester - papež 
 18.00 zahvalna sv. maša za Franca Roblek – Pušelč, obl. in 

ženo Angelo, za Fanijo Hribernik, za Anico Roblek – 
Krištan, za Lizijo Mak, Uršulo Mak, obl. in h.p., za 
Marico Čertov – Adamkinjo, za Hildo Pavlič, Milko 
Olip in moža Hanza,   

Sobota, 01.01.2022: NOVO LETO – Marija, sveta božja mati 
 8.00 sv. maša za Marico Čertov, obl., na čast 

Brezmadežnemu Srcu Marijinemu v dober namen 
Nedelja, 02.01.: 2. nedelja po božiču 
 8.00 farna božja služba sv. maša   

 

Večna luč: za Anico Roblek – Krištan, za verne duše v zahvalo, za 
zdravje, za Nužija Oraže – Priposnik, za Ano Jug, za Grosove in sp. 
Dovjakove h.p.,   
 
 

Božič je ... 
 

Božič je vedno takrat, 
če obrišeš solzo 

na prijateljskem obrazu. 
 

Božič je vedno takrat, 
ko se ne prepiramo, 

temveč si podamo roke 
v spravo. 

 
Božič je, če je naše srce polno lepih besed. 

 
Božič je v naših rokah, 

če delimo naš vsakdanji 
kruh z drugimi . 

 
Božič je vsak dan na zemlji, 

kajti božič je ljubezen. 
 
 

Od božje in človeške bližine osrečujoč božič  
ter novo leto polno zdravja in  
božjega zaupanja želita iz hvaležnosti  
za vse velikodušne denarne prispevke  
za različne socijalne namene,   
vso podporo in sodelovanje v imenu  
selske fare dušna pastirja 

David in Elmar  


