
 

 

 
 
 
 
 
ZASTONJ 
 
Pogosto 
pozabljamo na 
zahvalo,  
ker življenja ne 
vidimo kot dar.  
Kdo še ima  
starše za dar,  
otroke za dar,  
prijatelje za dar,  
zdravje za dar,  
delo za dar,  
nedeljo za dar,  
ljubezen za dar,  
naravo za dar,  
vsakdanji  
kruh za dar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Sveti Frančišek Asiški 
4. oktober 

 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
ker si ustvaril vse stvari,  
hvali brat te Sonce, ki nam daje dan.  
 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
hvali sestra Voda te;  
ki nam je koristna, ponižna,  
krasna in pa čista.  
 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
hvali sestra, mati Zemlja te,  
ki nas hrani, vodi ter prinaša  
najrazličnejše sadove.  
 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
hvali brat te Veter, Zrak,  
jasno Nebo in Oblak.  
 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
hvali brat te Ogenj,  
po katerem noč  
nam osvetljuješ, lep je in  
vesel ter nadvse močan.  
 
Bodi hvaljen, o Gospod,  
hvali naša sestra te  
telesna Smrt, ki noben  
ji človek  
ne uide živ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.09. – 08.10.2017 

 
Začetek šolskega leta 

 
Gospod Jezus, preden se sklonim 
nad knjigo, dvigam svoj pogled k 
tebi.  
Prosim te, blagoslovi moje učenje, 
naredi iz njega pomembno delo;  
naj svoje napore združim z napori 
vsega sveta;  
naj svoje delo povežem s težkimi 
skrbmi delavcev in kmetov;  
naj ga zlijem v eno s pisanjem 
uradnikov, z računi inženirjev, s 
pregledi zdravnikov;  
naj ga spojim z nenehnim delom 
naših mater;  
naj ga vpletem v apostolska pota 
duhovnikov in misijonarjev;  
naj ga zedinim s tvojim ponižnim 
delom v Nazaretu in s tvojo zadnjo 
žrtvijo na križu, da bo tako študijska 
miza oltar, moje učenje daritev in 
da se bo moj napor, združen z 
naporom vsega sveta in s tvojim, v 
velikem zagonu dvignil k Bogu.  

 



10.09.2017      Oznanila         08.10.2017 
Nedelja, 10.09.: 23. navadna nedelja – stan. za žene – FARNI PRAZNIK 
 10.00 sprejem srebrnomašnika Andreja Saje – slovesna farna 

božja služba sv. maša  
nato nadaljevanje praznovanja v farnem domu 

Ponedeljek, 11.09.: začetek šolskega leta 
 8.00 šolarska sv. maša za božji blagoslov in uspeh v novem 

šolskem letu  
Sreda, 13.09.:  

 17.00 sv. maša na Sedlcah za Gustlna Dovjak, obl. in ženo Justo, 
za Tomaža, Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za Geralda in 
Hannesa Jug, za Colnarjeve h.p., za Nuža in Hanza 
Dovjak, za Ignaca in Uršulo Mak, za Katijo Nussbaumer, za 
Friedo in Ano Piskernik, za Richarda Huss, za Pepa in 
Lenčijo Urabel, za Tomija Mak in starše, za Janeza Roblek, 
obl., in ženo Marijo, za Micijo Roblek, za Matija in Pepco 
Čertov in vse Nacijeve h.p., v zahvalo Mariji Pomočnici, za 
zdravje, na čast Sedlški Mariji in prošnja za pomoč 

Petek, 15.09.:  
 19.00 sv. maša za Elizabeto Riegelnik obl. in hčer Marijo, za Joza 

Čertov in Senčnikove h.p., za Ljudmilo Malle in 
Grabnarjeve rajne, za Stefanijo Bergmann, za Pepija Jug, 
obl., za Janeza Kuheljna in Kuheljnovega Nejča, za oba 
Maksa in Justino Mak, za Gustlna Olip, za Mihaela 
Piskernik, za Lenčijo Urabl in sestro Marijo, za Kristino Pegrin, 
obl., za Marijo Užnik, obl., za Katarino Supan, Lenčijo 
Urabel ter s. 8 v. sv. Uršule, za Marjeto Olip, obl., za 
Košutnikove h.p., za Šimija Olip, obl., za Maksa Travnik, 
obl., za Flora Kelih, ženo Angelo in sina Stankota,  
za verne duše 

Nedelja, 17.09.: 24. navadna nedelja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Četrtek 21.09.: sv. Matej - evangelist 

 19.00 sv. maša za Tomija Ogris – Kopajnik, za Franca Pegrin, za 
Katijo Furjan, za Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter 
Marijo in Remigiusa Hassler, za Micijo Roblek, obl., za 
Tomija Oraže in Ražarjeve h.p., za Jožefa in Uršulo Mautz, 
za Marka Oraže – Kvadnik, obl., za Marijo, sestro Marto in 
Hanzija Užnik – Gregčev, obl., za Franca Užnik, za Franca 
Hribernik – Malovodnik, za Urha Roblek, obl., ženo Marijo 
ter sina Gabrijela, za vse rajne sestre 24. v. sv. Uršule 

Nedelja, 24.09.: 25. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Petek, 29.09.: sveti Nadangeli  
 19.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in Angelo 

Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Marijo in 
Franca Mak – Sončnik, za Nantija Lubas, obl., Marijo Lubas, 
obl., moža Ferdinanda in Alberta Piskernik, za Hildo Ogris, 
obl., za Mirkota Jug – Sp. Jug, brata, sestre in starše, za 
Geralda in Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Pepija 
Ogris, Emila Haller in Stefanijo Märzendorfer, za Coflovega 
Petra, za oba Petra Olip, za Janeza Kelih, obl., in ženo 
Terezijo, za Markeja Kelih, za Terezijo Ploner in sestro Nežijo, 
za vse Žborcove in Meležnikove rajne, za vse rajne s. 22. v. 
sv. Uršule 

Sobota, 30.09.:  
 15.00 

18.00 
Dekanijski dan v Kotmari vasi 
zaključna sv. maša  

Nedelja, 01.10.: 26. navadna nedelja – stan. za može – jesensko žegnanje 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

Zbirka za farno cerkev 
Četrtek, 05.10.:  
  

18.30 
19.00 

obhajanje bolnikov 
molitev rožnega venca pred najsvetejšim 
sv. maša za Gustlna Olip, obl., za Buaža Olip, obl. starše in 
brata,za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za Albina Travnik – 
Ridovc, za Johanna Plassnig, za Micijo Čertov, Čertovo ter 
vse rajne s. 8. v. sv. Uršule, za Justijo Pavlič, 3 sestre ter vse 
s. 14. v. sv. Uršule, za Gabrijela Oraže – obl., za Miro in 
Šimija Olip, za Jožefa Kelih, obl., in vse Čevhove h.p.,  
za duhovne poklice, za žive in rajne Marijine spremljevalce 
Povoz  
molitveni shod za duhovne poklice 

Nedelja, 08.10.: 27. navadna nedelja – stanovska za žene  
 8.00 

13.30 
14.00 

farna božja služba sv. maša  
romanje živega rožnega venca v Št. Jakobu v Rožu 
sv. maša 

Večna luč: po namenu neimenovanih, po namenu Colnarjevih, 
po namenu Kvadnikove družine, za Žnidarjeve rajne, za 
Podgornikove in Žvižejeve h.p., za vse Žborcove rajne, po 
namenu družine Hanza Roblek 
 
Meseca septembra smo pri zbirki za farno cerkev zbrali  
€ 1.247,00.  
Prisrčen Bog lonaj za vaše velikodušne darove.  

 
 


