
 

 

 

 

Če iščeš  
božični čudež,  
si potipaj lice.  
Če želiš  
slišati božično  
melodijo,  
položi dlan  
na srce.  
Če iščeš  
najlepšo  
božično misel,  
prisluhni svoji tišini.  
Če želiš  
občutek  
božične radosti,  
poskrbi,  
da podariš objem.  
Čarovnija božiča  
je skrita v nas.  
Če jo želiš občutiti,  
moraš biti nanjo 
pripravljen  
z vsem,  
kar premoreš. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božična in novoletna želja 
 
Ne želim ti,  

da bi ti prizanesli vsi oblaki trpljenja,  

tudi ne, da bi bila tvoja pot odslej samo še 

z rožami postlana,  

tudi ne, da bi nikoli ne potočil solze 

kesanja,  

tudi ne, da bi nikoli ne občutil bolečine –  

ne, ničesar od tega ti ne želim.  

 

Zakaj solce očistijo srce. Trpljenje plemeniti 

dušo. Bolečina in stiska nas približata 

Materi betlehemskega Deteta in nam 

zagotavljata tolažbo njenega smehljaja.  

 

Moja želja zate je:  

da bi v srcu ohranil svetal spomin na vsak 

bogat dan življenja. Da bi bil pogumen v 

uri preizkušnje, ko ti bo naložen križ na 

ramena, če se ti bo zdela gora, na katero 

moraš priti, previsoka in luč upanja zelo 

daleč.  

 

Da bi vsak dar, ki ti ga je Bog dal, z leti 

rasel in da bi ti pomagal napolniti z 

veseljem srca tistih, ki jih imaš rad. Da bi v 

sleherni uri imel prijatelja, ki je vreden 

tvojega prijateljstva, ki mu lahko v 

zaupanje podaš roko, kadar ti je hudo, ki z 

njim lahko kljubuješ viharjem in dosežeš 

vrhove gora.  

Pa da bi bil v vsaki uri s teboj osrečujoči 

nasmeh božjega Deteta, ki je postalo 

človek, in da bi vselej ostal v božji bližini. 
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Vsak otrok 
 

Vsak otrok, ko se rodi,  

staršem čudovit se zdi 

in ljubezen osupljiva  

v tem trenutku se zgodi.  

 

Takšna, da v nobeno rimo 

se ne da prepesniti; 

siromašna je beseda, 

reven je jezik nas, ljudi.  

 

Tam, kjer Jezus se rodi, 

pa jezika sploh več ni,  

saj Otrok se sam v Besedo 

živo, božjo spremeni.  

 

Todaj kaj, ko pozabili  

smo, da tu med nami spi! 

Ko smo vpili, se jezili,  

smo izgubili ga v temi ...  

 

 

Glej, prihaja, tamle blizu 

znova lučko nam prižge.  

Pst!! Brez mene in brez tebe 

se rodi in spet umre! 

 



08.12.2019      Oznanila         29.12.2019 
Nedelja, 08.12.: 2. adv. ned. – Marijino brezmadežno spočetje 
 6.00 svitna farna božja služba – ofer za cerkveno ogrevanje 

po maši zajtrk v farnem domu  

Sreda, 11.12.: 
 18.00 sv. maša za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, obl., 

za Handra Dvojak, za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za 
Alberta Piskernik, obl., in Jezernikove h.p., za Nanijo Ogris 
– Kopajnik, obl., za Hanza in Milko Olip in vse Užnikove 
h.p., za Hanzija Užnik – Gregčev, obl. in mamo, v dober, 
za verne duše, 

Četrtek, 12.12.:  

!! 15.00 sv. maša na Sedlcah za Hanzija Roblek, obl. in starše, za 
Marijo Čertov in Tevlnove h.p., za Rezijo in Hanza Oraže, 
za Majo in Maksa Pratnekar, za Marijo Volderauer in 
moža, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč, za 
zdravje 

Sobota, 14.12.: 
 6.00 svitna sv. maša za Lenarta Užnik, za Marijine 

spremljevalce na Kobli,  
Nedelja, 15.12.: 3. adventna nedelja  
 8.00 farna božja služba 
Sreda, 18.12.:  
 18.00 sv. maša za Jakoba Hribernik, za Marijo Mlečnik in sina 

Rudija, za Franca Lipusch, za Ursulo in Tomija Oraže – 
Ražar, za Janeza Gruden, obl., za Jožefa in Ušulo Mautz, 
za Šimana Olip, obl., za Marijo in Andreja Kelih, Jaka in 
Toma ter h.p., za Marijo Čertov, obl. in Tevlove h.p.,  

Četrtek, 19.12.:  
 7.30 šolarska svitna maša na čast sv. Janezu Bosku in Mariji 

Pomočnici, za našo mladino 
Sobota, 21.12.: 
 6.00 svitna sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Heleno 

Olip, za Hanza Olipa in vso pomrlo Užnikovo žlahto, za 
Kvadnikove rajne, za Huberta Ogris, Tomija Ogris – 
Kopajnik in ženo Ano, za Franca Hribernik – Malovodnik, 
za duhovno rast v Selah, za vse pozabljene verne duše 

Nedelja, 22.12.: 4. adventna nedelja 
 8.00 

18.00 
farna božja služba sv. maša  
adventno božični koncert  

Torek, 24.12.: SVETI VEČER 
 16.00 

23.30 
24.00 

otroška božična sv. maša  
petje božičnih pesmi  
polnočna sv. maša za Justo in Gustlna Dovjak – 
Podlesnik, za Senčnikove h.p., za Nežijo in Marijo Olip – 
Vrtnik, za Andra in Ano Ogris ter Hanzija, Hannesa in 
Geralda Jug, za Lonijo Užnik, Marijo Dovjak in s. 21. v. sv. 
Uršule, 

Sreda, 25.12.: Gospodovo rojstvo - BOŽIČ 
 10.00 farna božja služba za Pepa Oraže, Ogradnik ter vse 

Hajnžičeve in Gašparjeve rajne,  
Četrtek, 26.12.: sv. Štefan – prvi mučenec 
 8.00 farna božja služba za Helija Male, za Tomija in Nanijo 

Ogris – Kopajnik, za Hanza Kelih – Mlakar, za Mariana 
Roblek, za Marijo Mak in moža Franca, za Mirkota Oraže 
– sp. Jug, brata, sestre in starše, za Janeza in Jožefo Čik,  
blagoslov soli in vode 

Sobota, 28.12.: Dan nedolžnih otrok 
 7.00 sv. maša za Marijo Šerjakinjo, obl., moža, sina in hčere, 

za Tilko in Dolfa Mak – Šerjak, 
blagoslov otrok in šip 

Nedelja, 29.12.: Sveta družina 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

 
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Senčnikove h.p., za družino 

Furjan, za Albina in Rozalijo Kölich, po namenu Priposnikovih, 

 

Veliko sreče in lepih sanj, 

naj vam prinese božični dan. 

Novo leto naj zaživi 

brez solza in skrbi. 

Vse kar upate naj se vam izpolni, 

vse kar iščete, na se vam odkrije, 

vse kar v srcu čutite, 

naj se vam v osebno srečo zlije. 

Vesel božič in srečno novo leto  

vam želimo  

Farni svet in dušna pastirja  

Andrej in Elmar 


