
 

 

 

 

 

 

 

 

Ključ do pozitivnih 

izkušenj v življenju 

leži v vaši dobroti do 

drugih.  

Vedite, da je dovolj 

prostora za vse, ki 

želijo biti 

ambiciozni, 

ustvarjalni in 

uspešni.  

Pravzaprav je 

prostora preveč, a 

ljudi premalo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORATORIJ 

letos prvič v naši fari 
 

od četrtka, 29. avgusta do nedelje, 1. 

septembra (zaključek s sv. mašo) 

 

Oratorij je široko vzgojno prostočasno 

dogajanje oz. gibanje. Za nekaj dni 

združuje med seboj otroke (od 6. do 

15.leta), mlade in odrasle, udeležence, 

animatorje in njihove voditelje. 

 

Program oratorija na privlačen način 

navdušuje za vrednote, za veselo 

krščansko življenje in ustvarjalnost. 

Nepogrešljive sestavine oratorija so 

molitev, petje, dramska zgodba, 

ustvarjalne delavnice in igre. 

 

Oratorijski program poteka od jutra do 

večera. Oratorij je namenjen otrokom in 

mladostnikom, vodijo pa ga animatorji 

prostovoljci, ki so dijaki in študenti.  

Oratorijski program v harmonično celoto 

združuje zabavo, sproščujoče, 

ustvarjalne in poučne dejavnosti, 

druženje in duhovnost. Navdihuje se v 

ideji vzgojnega sistema, katerega 

začetnik je sv. Janez Bosko. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.08. – 08.09.2019 

 

 

 

Veliki Šmaren 
Velika Gospojnica (15. avgust) 

 

Ta dan se Cerkev spominja Marijine smrti 

in vnebovzetja in so ga kot enega 

največjih praznikov obhajali že v 

apostolskih časih. Slovenci imamo o tem 

prazniku veliko pesmi, ki na ljudski način 

pripovedujejo o Marijini poti v nebesa, o 

njenem kronanju, o svetnikih in o tem, 

koga vse bo Marija vzela s seboj. Na ta 

dan so vsi planšarji prišli s planin k maši, po 

maši se je začela zabava, toda brez 

plesa, ker je tako velik praznik, da se še 

plesati ne sme.  

Blagoslov zelišč na ta dan sega v 10. 

stoletje. Zelišča so prinašali v cerkev, da jih 

je duhovnik blagoslovil, shranili so jih 

doma zoper strelo in ogenj, pokladali so 

jih tudi bolni živini. Za veliki šmaren je kmet 

želel lepega vremena, da bo lepa ozimna 

pšenica.   

 



04.08.2019      Oznanila         08.09.2019 
Nedelja, 04.08.: 18. navadna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

mesečna zbirka za farno cerkev 
po maši je odprta knjižnica v farnem domu 

Sreda, 07.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Franca Lipusch, za Ferdinanda 

Pristovnik, obl. in hčer Pavlo, za Fridija Roblek, obl., za Uršulo in 
Tomija Oraže ter Ražarjeve h.p., na čast sv. Duhu za farno 
občestvo 

Petek, 09.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Marijo Kucher, za Marjana in Gabrijela 

Roblek, za Lernarta Užnik, za Priposnikove in Sončnikove h.p. in 
Herberta Wutte, za Tomaža, Nežijo, Zdravkota in Pepija Jug, za 
Kožilovega dedeja in babico, sina in 3 hčere, za Ano Mak – Zg. 
Žerjav, obl., za Franca in Marijo Čebul, za Gregorja in ženo obl., 
za Kovačeve in Kožilove h.p., za Ano in Miha Furjan,  za 
Franceta Pristovnik – Klemenej in Hermana Hribernik, za s. 24. v. 
sv. Uršule, za verne duše 

Sobota, 10.08.: sv. Lovrenc – diakon in mučenec 
 8.30 

9.30 
sv. maša v Dolini 
sv. maša pri sv. Krištofu 

Nedelja, 11.08.: 19. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 13.08.:  
 18.00 sv. maša na Sedlcah za Marijo Florjanko in s. Emanuelo, za 

Hanzija Čertov – Bajdiše, za Hanzija Roblek ter s. Serafino, za 
Handra Dovjak, za Toma Jug in sinove, za vse graditelje 
sedlške cerkve, za Habrija Roblek in Primija Mak, za Tomija 
Mak, na čast Sedlški Mariji in prošnja za pomoč, v zahvalo 
Mariji Pomočnici,   

Četrtek, 15.08.: VNEBOVZETJE MARIJE DEVICE 
 8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, 

za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Hanza Kelih – Mlakar, za 
Gerolda Regensberger in starše, za Marijo in Antona Werginz, za 
sestre Angelo, Micijo, Betijo in Justijo, za Gerharda Ogris, obl., za 
Handra Dovjak, za Marijo in Nežijo Olip – Vrtnik, za Marijo Roblek 
– Kacmun, Justo Štern ter s. 22. v. sv. Uršule, za Julijano in Heleno 
Božič, Angelo Užnik – Pajnar ter s. 8. v. sv. Uršule, za Simona 
Wassner, obl. in ženo Heleno,  

Nedelja, 18.08.: 20. navadna nedelja – Sedlško žegnanje 
 8.00 

10.00 
farna božja služba sv. maša 
slovesna sv. maša na Sedlcah za žive in rajne Sedlške romarje 

Sreda, 21.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Milko Olip, obl. in moža Honza, za 

Marijo Olip – Vrtnik, za Marto Drießler, obl. in moža Frica, za 
Marijo Wassner – Sp. Bošnjak, za Cilijo Dovjak, obl., za Marijo 
Dovjak – Hribernik, za Franca Hribernika – Malovodnik, obl.,  

Petek, 23.08.: 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Nanijo Ogris – Kopajnik, za Valentina 

Adamka, obl., za Jakoba Hribernik, za Ludvika Užnik – Pajnar, za 
Veroniko Žmaucer, obl., za Adalberta Kralj, obl., za oba Maksa 
in Justino Mak ter Franca in Rezijo Kropivnik, za Petra Mak, ženo 
Nanijo, dedeja in babico ter vse Kuhelnove h.p., za Štefana 
Wassner, ženo Pavlo ter sina Tomija, za Heleno Olip, za Mario in 
Albina Male ter Franca Lipusch, za Ursulo Mak, obl. in moža 
Ignaca, za Jožefa Kelih – Meležnik in Katijo Nußbaumer, za Milijo 
Husinjo in h.p., za Hanza Furjan, obl., za Katijo Furjan, za Jozija 
Lesnik in Franca Lipusch, za Mirkota Oraže, Sp. Jug, brata, sestre 
in starše, za Pepco Mak, za Andreja Ogris, obl., ženo, sina in tri 
hčere, za Tilko in Dolfa Mak ter Šerjakove h.p., za duhovno rast v 
Selah, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za našo 
mladino,  

Nedelja, 25.08.: 21. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 28.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Marico Čertov – Adamkinjo, za Franca 

Lipusch, za Milijo Dovjak, za Sabino Olip – Tratnik, za Nanijo Mak 
– Jager in s. 1. v. sv. Uršule,  

Petek, 30.08.: 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Nantija Kelih – Florjanov, obl., za 

Albina Lexe, obl., za Tomija Ogris, ženo Nanijo – Kopajnik, ter 
Micijo in Honzija Male, za Franca Lipusch,  

Nedelja, 01.09.: 22. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša – zaključek oratorija 

zbirka za farno cerkev 
po maši je odprta knjižnica v farnem domu 

Sreda, 04.09.:  
 19.00 sv. maša za Uršulo in Jožefa Mautz, za Julijo Roblek, obl., za 

Pepija Jug, obl., za Tomija Oraže, starše, dva brata in sestri, za 
Marijo Mak – Sončnik, za Nežijo Olip in s. 1. v. sv. Uršule,  

Petek, 06.09.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Lenarta 
Užnik, za Marijo, s. Marto in sina Hanzija Užnik – Gegčev, za 
Štefana Wassner, obl., za Hugota in Gabijo Westreicher ter 
Helmuta Dollinger, za Ano in Andreja Ogris, ter Geralda in 
Hannesa Jug, za Coflovega Petra, ženo Marto in h.p., za 
Kvadnikovega strica, teto 2 sina in hčer, za Ano Juch, Zg. 
Juginjo, obl., za Barbaro Juch, Zg. Juginjo, obl., za verne duše,  

Nedelja, 08.09.: 23. navadna nedelja – farni praznik 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

nato prijetno druženje 
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, po namenu 
družine Hanza Roblek, po namenu Colnarjevih, po namenu Kvadnikove 
družine, po namenu Priposnikovih,  


