
 

 
 
Včasih je dobro 
narediti pavzo pri 
iskanju sreče in 
preprosto biti 
srečen.  
 
     *** 

 

Prižgimo v svojih 
srcih LUČKO MIRU. 
Leto, ki se počasi 
poslavlja, še 
prebuja zadnje 
spomine in nam že 
naznanja novo.  
 
     *** 

 
Praznovati advent 
pomeni: biti 
deležen 
hrepenenja po 
božjem prihodu, po 
spreobrnitvi, ki nas 
obrača k njemu. 
Tako doživljamo, da 
se nam Bog v naši 
temi vedno bolj 
približuje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hvaležnost 

 
Hvaležnost je lepa čednost – pravi star 
slovenski pregovor.  
Hvaležni smo za naravo, življenje, hrano 
... 
Hvaležni smo Bogu, pekom, zdravnikom, 
učiteljem. Skratka, hvaležni smo lahko za 
vse, kar je ustvaril Bog in kar je naredil 
človek.  
Hvaležni smo lahko staršem, ker so nam 
dali življenje in skrbijo za nas. Vsakemu, 
ki nam nekaj podari, ali kaj dobrega 
stori, rečemo hvala, saj mu tako 
izkažemo hvaležnost.  

Tilen Peršič 
 

 

 

Adventno-božične duhovne vaje 
za vsakdanje življenje 
 
Prvo srečanje bo v  
četrtek, 24.11.2022 ob 20.00 uri. 
 
Prijave sprejemata  
David Kraner (00386 31 224 151) in  
Alexander Mak (0664 88119138).  
Vsi prisrčno vabljeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11. – 18.12.2022   

 
 
ŽIVETI ADVENT 
 
Ne samo poslušati parole glasnih - 
upoštevati glas srca.  
 
Ne samo hoditi po cestah mnogih -  
upati si izbrati ozko pot 
 
Ne samo živeti v tempu drugih - 
slediti lastnemu taktu 
 
Ne samo računati v trdni valuti - 
ljubiti in pustiti se ljubiti 
 
Ne samo tožiti nad lastnim trpljenjem - 
zaznavati stiske sveta 
 
Ne samo staviti na gmotno varnost - 
verjeti v upanje 
 
Ne samo viseti na preteklem - 
dati prosotora prihodnosti 
Živeti adventno! 
 

 

 

 

 



 20.11.2022      Oznanila         18.12.2022  
Nedelja, 20.11.: JEZUS KRISTUS KRAJ VESOLJSTVA  
  

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

Torek, 22.11.: sv. Cecilija – devica 
  18.00 sv. maša za Marijo Hrast in moža, za Marijo Hajnžičko in h.p., 

za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in h.p., za Helija 
Juch in starše, za Tomija in Nanijo Ogris – Kopajnik, za Heleno 
in Petra Olip ter sina Petra in ženo Edith, za Justijo Roblek – 
Kacmun, za Hanza Travnik 
 

Petek, 25.11.:  
  17.00 

18.00 
češčenje Najsvetejšega 
sv. maša za Toma Roblek – Kopišar, 30. dan, za Maksa 
Žmaucer, obl., za Maksa Oraže – Visočnik, obl., za Betijo 
Conrad, za Anico Roblek – Krištan, za Katharino Pristovnik, 
hčer Pavlo in Užnikove h.p., za Katharino Čebul, za Uršijo in 
Tomija Oraže ter Ražarjeve in Žagarjeve rajne, za Franca in 
Alojzijo Buchwald ter Stankota Kelih, za Franca Čertov – 
Kavc, obl., za Pavlo Juch, obl., za Dolfa Mak, obl., ženo Tilko, 
Albina Pegrin ter Kožilove in Šerjakove h.p., za Nanijo in 
Hanzija Mak- Jager 
 

Nedelja, 27.11.: 1. ADVENTNA NEDELJA  
  

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša  
po maši advetni bazar 
Elizabetina nabirka 
 

Petek, 02.12.: prvi petek 
 17.00 

18.00 
Češčenje Najsvetejšega 
sv. maša za Andreja Dovjak – Hribernik, obl., za Maksa Mak, 
st., obl., za Johanno Mak – Kuheljnovo, obl., za Hanzija Užnik 
– Gregčev in mamo, za Honza in Milko Olip in vse Užnikove 
h.p., za Marijo Kelih, obl. in h.p., za Primija Mak in ženo Lizijo, 
za Marijo Olip – Vrtnik, obl., za vse Hribernikove h.p., za Toma 
Roblek – Kopišar, za Lizijo Piskernik – Vogar, 
 

Nedelja, 04.12.: 2. ADVENTNA NEDELJA  
  

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

Torek, 06.12.: sv. Miklavž - škof 
 10.30 sv. maša za Uršijo Oraže – Ražar, obl., za Ano Kelih, obl. in 

Čevhove h.p., za Marijo Čertov, obl. in Tevlnove h.p., za 
Tomaža in Nežijo Jug ter tri sinove, za Geralda in Hannesa Jug, 
nabirka za cerkveno ogrevanje – moški 

Četrtek, 08.12.: BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
 6.00 svitna sv. maša za Handra Dovjak, za Hanza Kelih – Mlakar, za 

Hanzija Užnik – Gregčev, za Lizijo Mak, obl., za Hanzija Čertov 
– Adamk, za Marijo Olip – Košutnik, 
nabirka za cerkveno ogrevanje – ženske 
po maši zajtrk v farnem domu 

Sobota, 10.12.:  
 6.00 svitna sv. maša za oba Maksa in Justino Mak ter h.p., za Justijo 

Roblek – Kacmun, za Angelo, Julijo in Lonijo ter s. 21. v. sv. 
Uršule,  

Nedelja, 11.12.: 3. ADVENTNA NEDELJA  
  

8.00 
priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša   
nabirka za cerkveno ogrevanje  

Torek, 13.12.: sv. Lucija - devica 
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Toma Roblek – Kopišar, za Hanzija 

Roblek, obl., dve sestri in starše, na čast Mariji Devici in 
prošnja za pomoč in vero 

Petek, 16.12.:  
 17.00 

18.00 
češčenje Najsvetejšega 
sv. maša za Uršijo in Tomija Oraže – Ražar, za Janeza 
Gruden, obl., za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in 
h.p., za Valentina Dojvak – Zg. Malej in h.p., za Košutnikove 
h.p., za Marijo Olip – Košutnik, za Andreja Kelih in ženo 
Marijo, za Jaka Kelih in h.p., za Marijo Sibitz in h.p., za Edith 
Hribernik,  

Sobota, 17.12.:  
 6.00 svitna sv. maša za Valentina Male, obl. in Grabnarjeve rajne, 

v dober namen, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici 
za duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke,  

Nedelja, 18.12.: 4. ADVENTNA NEDELJA  
  

8.00 
19.00 

priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša   
Adventno-božični koncert v farni cerkvi 

VEČNA LUČ: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, za 
vse Žborceve rajne, za Cilijo, Heleno in Jožefa Dovjak, za Husove 
h.p., za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Jožefa in Uršulo Mautz 
ter h.p., za Hanza Kelih – Mlakar in starše,  
 


