
 

 

 

 

 

 

 

 

UPANJE 

je tisto pernato 

bitje,  

ki sedi v duši 

in poje melodijo 

brez besed in prav 

nikoli ne odneha.  
 

 

 

*** 

 

 

Kar iščeš, to najdeš. 

Išči dobro in našel 

boš dobro.  

Tudi tu, kjer živiš, 

tudi s tem, kar imaš, 

tudi v tem, kar si 

trenutno.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgeneracijske skupine za kakovostno 

staranje se dobivajo po celi Sloveniji, 

njihov namen pa je pridobivanje novih 

znanj, izmenjava dobrih izkušenj in 

spoznanj ter prijetno druženje. Takšna 

skupina je tudi dobra povezovalna 

priložnost za naše občestvo. 

Rdeča nit naših srečanj bo domoljubje. 

Profesor Jože Ramovš je napisal 

»Domoljubje je zakoreninjena svoboda«. 

Je smiselna zakoreninjenost v svoje 

človeško bistvo, v svojo družino, v 

delovno, prijateljsko in druge skupine z 

osebnimi odnosi; v krajevno, narodno in 

druge skupnosti, s katerimi je človek 

povezan v sožitju, in je zakoreninjenost v 

naravno in kulturno okolje. Iz te 

zakoreninjenosti človek nekoč in danes 

ustvarjalno raste in razvija samega sebe 

ter svoje okolje. Na srečanjih se bomo 

pogovarjali o tem kako dragocena je 

dediščina naše kulture in kako jo lahko 

predajamo naslednjim generacijam, da jo 

bodo spoštovale in razvijale naprej. 

 

Na to srečanje se prijavite tako, da 

sporočite vaše ime in priimek ter 

telefonsko številko fajmoštru Davidu 

Kranjeru, ki bo voditelj te skupine. 

Srečanja se bodo začela v drugi polovici 

marca in bodo predvidoma v soboto 

zvečer.  

 

Vabljeni tako mlajši kakor starejši župljani! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.– 20.03.2022   

 

 

 

Pepelnica 
 

 

Usmili se, usmili se, Gospod! 

Usmiljeno na ljudstvo svoje se ozri,  

ti si zbral ga že nekdanje dni,  

skrbel si zanj in spremljal ga zvesto.  

 

Grešili smo – priznavamo glasno,  

odvračali od tebe smo oči,  

hodili svoje gnusne smo poti,  

zabredli v mnogotero hudo zlo.  

 

Spoznali smo, da prah smo in 

pepel,  

poklical si nas, Oče, iz nebes,  

naklonil milosti bogat nam čas.  

 

S solzami svoj umivamo obraz, 

na novo pot globok nas kliče kes:  

boš, Oče, spet kot sina nas sprejel?  
Joel 2, 12-18 

 

 

 



 27.02.2022      Oznanila         20.03.2022  
Nedelja, 27.02.: 8. navadna nedelja  

 7.30 

8.00 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
Ponedeljek, 28.02.: 

 18.00 sv. maša za Honza Olipa, obl. in ženo Milko, za Folta Olipa, 
obl. in ženo Sabino, za Nežo Olip, obl., za Maksa Oraže – 
Motl, obl., za Valentina Dovjak – Zg. Malej in h.p., za Marijo 
Kelih – Mlakar, obl., za Justino Štern, za Pepco Mak – Špičjek, 
za zdravje  

Sreda, 02.03.: PEPELNICA – začetek postnega časa 

! 19.00 sv. maša za Lizijo Piskernik – 30. dan, za Angelo in Franca 
Roblek – Pušelč, za Anico Roblek – Krištan, za Maksa Oraže – 
Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Nužija Oraže – 
Priposnik, za Justino Štern, obl., za Finijo in Hanza Dovjak – 
Brežnik, za Nanijo Oraže – Gašpar, za Gustlna in Blaža Olip 
ter starše, za Marijo Čertov, obl. – Senčnik, za Handra 
Dovjak, za Hanza Kelih – Mlakar, za Hanzija in Marico Čertov, 
za Jurija Malle, obl., za Jožefa Šerjaka, obl., ženo, sina, hčere 
in h.p., za Folta Olip, obl., ženo ter Tilko in Dolfa Mak in 
Kožilove h.p., za s. 24. v. sv. Uršule, za s. 16. v. sv. Uršule, na 
čast sv. Duhu za farno občestvo, v zahvalo  
blagoslov pepela in pepelenje  

nabirka za ogrožene družine, mlade in otroke v Salezijanskih 

centrih Ukrajine 
Petek, 04.03.: prvi petek 

  
18.00 

obhajanje bolnikov 
sv. maša za Marijo Roblek – Gros, obl., moža, 2 sina in hčer, 
za Elfriedo Tschischey-Pegrin, za Franca Pegrin, za Jožefa 
Mautz, obl., ženo Uršulo in hčer Stanko, za Tomija in Nanijo 
Ogris – Kopajnik, za Heleno Olip in verne duše, za Katharino 
Pristovnik, obl. in hčer Pavlo, za Lizijo Mak, za Antona 
Voranca, obl., za duhovniške in redovniške poklice 

Nedelja, 06.03.: 1. postna nedelja 

 7.30 

8.00 
 

 
14.30 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša –  
mesečna nabirka za farno cerkev 

po maši odprta knjižnica 
pobožnost križevega pota 

Sreda, 09.03.:  

 18.00 sv. maša za Pepco Mak, za Ano Roblek, obl., za Kristjana in 
Marijo Jug ter sina Feliksa, obl., za Andreasa in Marijo Dovjak 
– Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Boštjana 
Oraže – Motl, obl., za Maksa in Ano Oraže – Motl, za 
Hermana Hribernik, obl., za Karlija Pristovnik  

Petek, 11.03.:  

 18.00 sv. maša za Stanka Kelih, obl., za Marka Oražeta, za Honza 
Olip, dva brata in 4 sestre, za Jaka Kelih, obl., starše in h.p., 
za Marijo Sibitz in h.p., za Pavlo Juch, za Christiana Travnik, 
za Josefino Dovjak – Brežnik, za Hanzija Čertov – Adamk, za 
Marijo Lipuš, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za 
duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke,  

Sobota, 12.03.:  

 15.00 sv. maša na Sedlcah za Hanza in Rezijo Oraže, na čast Mariji 
Devici in prošnja za pomoč in vero, v zahvalo 

Nedelja, 13.03.: 2. postna nedelja 

 7.30 

8.00 
 

14.30 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
nabirka za družinski postni dan 

pobožnost križevega pota 

Petek, 18.03.:  

 18.00 sv. maša za Nanijo Oraže – Gašpar, 30. dan, za Julijano 
Božič, obl., za Anijo Kurasch, za Tomija Oraže – Ražar, obl., za 
Šimana in Jero Pristovnik, za župnika Markusa Mairitsch in 
starše, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za botra Joza 
Užnik in Travnikove rajne, za Šimana Olip in Košutnikove 
rajne, za Miro in Šimija Olip, obl., za Francija Štern, obl., za 
Hanzija in Marico Čertov, za Cilko Kelich,  

Sobota, 19.03.: sv. Jožef  

 7.00 sv. maša za Pepco Mak, za Pepija Ravnika, za Pepija Jug, za 
Jozija Lesnik, za Žnidarjevega Pepa, obl. in vse h.p., za 
Hanza in Finijo Dovjak, za Katarino Čebul, obl., za Jožefa 
Mautz, 

Nedelja, 20.03.: 3. postna nedelja  

 7.30 

8.00 
14.30 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
pobožnost križevega pota 

 

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Anico Roblek – Krištan, za 
Vrtnikove rajne, za Vorancove rajne, za Marijine spremljevalce 

pri cerkvi, za Handra Dovjak, po namenu neimenovanih, 

 

 

01.02.2020 sta slavila  
Franci in Greti Kelih  

diamantno poroko.  

 

 


