
 

 

 

 
 

 
 

 

Notranji mir, ki je 
poglavitna 

značilnost sreče, in 

jeza ne moreta 
obstajati sočasno, 

ne da bi eden 
spodkopal 

drugega. 

Negativne misli in 
čustva v resnici 

spodkopljejo 

korenino miru in 
sreče. 

Dalai Lama 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Misijonska nedelja 

 

»... Takole se je mogoče zveličati.  

z dajanjem,  

ne s prejemanjem;  

z nesebičnostjo,  

z napajanjem,  

ne z razkrajanjem družbe;  

z umiranjem,  

da omogčimo s tem življenje ...  

 

Tako je krščanstvo v ljubezni ljudi,  

ki ljubijo Kristusa,  

veliko bolj razumljivo  

in dostopno  

kakor pa v abstraktnih  

in etičnih načelih.  

Tu gre bolj  

za izkušnje  

kot za sklepanje,  

bolj za način življenja,  

kot za ideologijo,  

dojeto bolj z notranjim čutom  

kot doumljeno z razglabljanjem ... »  

 

 
duh. asistent: David Kraner 00386/31/224151 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

10.10. – 01.11.2021 

 

 

 

Ko te Bog kliče! 
 

Pazi, ko te kliče Bog,  

kajti On postavlja velike zahteve.  

S polovičnimi stvarmi ni zadovoljen.  

Nobenega polovičnega 

prizadevanja, polovičnega življenja 

ali polovičnega srca.  

Bog te hoče celega! 
 

                                  

 

 

 



10.10.2021      Oznanila         01.11.2021 
Nedelja, 10.10.: 28. navadna nedelja 

 7.30 
8.00 

priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Sreda, 13.10.:  

 15.00 sv. maša na Sedlcah za Josefino Dovjak – Breznik, za 
Fritza Makula, za Rezijo in Hanza Oraže, za Matija in 
Pepco Čertov, za Albina Travnik – Ridovc, za Zdrakota 
Pegrin in starše, za Hanza in Finijo Dovjak, za Marijo 
Florjanko, sina in hčer, za Karoline Aspernig, Mariji v 
zahvalo, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in 
vero,  

Petek, 15.10.:  

 19.00 sv. maša za Anico Roblek – Krištan, 30. dan, za Franca 
in Angelo Roblek, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Maksa 
Oraže – Visočnik, za Fanijo Hribernik, za Tomaža in 
Nežijo Jug, ter 3 sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo in 
Silvijo Roblek, za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, 
za Marijo Mali – Pajnar, za oba Maksa in Justino Mak ter 
h.p., za Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco 
in vse h.p., za Handra Dovjak, za Franca Pegrin – Minov, 
obl., za Justino Olip, obl., moža Joza in dva sina, za 
Blaža Olip, obl. in Kristino Pegrin, za Gustlna Olip in 
starše,  
 

Nedelja, 17.10.: 29. navadna nedelja – misijonska nedelja 

 7.30 
8.00 

priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

  nabirka za misijone 

po maši misijonski bazar in misijonski zajtrk (prosimo 
upoštevajte pravila 3G) v farnem domu 

Sreda, 20.10.: 

 19.00 sv. maša za Justo, Mico, Pepco Čertov in s. 21. v. sv. 
Uršule, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in h.p., 
za Ano Juch, Justijo in Frido Pavlič ter s. 14. v. sv. Uršule, 
za Petra in Heleno Olip ter sina Petra in ženo Edith, za 
Geralda Jug, obl. ter Hanzija in Hannesa Jug, za Habrija 
Oraže, obl., za vse s. 1. v. sv. Uršule, za verne duše v 
zahvalo,  
 

Petek, 22.10.: sv. Janez Pavel II – papež 

 19.00 sv. maša za Honza Olip, 2 brata in sestre, za Veroniko 
Dovjak – Hoc, za Nužija Oraže – Priposnik, na čast 
Jezusovemu in Marijinem Srcu za Božji blagoslov v fari, 
mir med ljudmi in po svetu, na čast sv. Janezu Bosku in 
Mariji pomočnici za duhovno rast v Selah, našo mladino 
in otroke,   

Nedelja, 24.10.: 30. navadna nedelja  

 7.30 
8.00 

priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Petek, 29.10.: 

 19.00 sv. maša za Milijo Husinjo in moža, za Marijo Olinovec, 
obl., in vse Tomanove h.p., za Andreja Dovjak, za 
Stankota Kelih, za Cilko Kelih, za s. Angelo, Micijo, Betijo 
in Justijo, za Milijo Husinjo, obl., za Honza in Milko Olip ter 
Hildo Pavliö 

Nedelja, 31.10.: 31. navadna nedelja – zimski čas 

 7.30 

8.00 

priložnost za spoved 

farna božja služba sv. maša 

Ponedeljek, 01.11.: VSI SVETI 

 8.00 sv. maša za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za 
Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za 
Fanijo Hribernik, za Anico Roblek – Krištan, za Ivano in 
Franca Hvalec, za Janeza in Justino Hvalec, za Jerico in 
Alojza Pulko, za Justijo Olip, Angelo Roblek in s. 21. v. sv. 
Uršule, za Simona in Heleno Wassner, za Hozna Olipa, za 
dober namen, na čast sv. duhu za farno občestvo,  

 15.00 branje letnih prošenj in blagoslov grobov – nabirka za 
farno cerkev  

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Marijo in Nežijo Olip – Vrtnik, 
za oba Petra in Heleno Olip, za Ido Kelih, za Josefino Dovjak – 
Breznik, za vse s. 1. v. sv. Uršule,  

Uradne ure v župnjišču:  

Nedelja: 17.10.2021 – pred in po sv. maši 
Sobota: 30.10.2021 – med 14.00 in 17.00 uro  
Nedelja: 31.10.2021 – pred in po sv. maši  
Najava:  

17.10. in 24.10.2021 bo prišla spet Tatjana Merkač in bo pred 
farnim domom prodajala nagrobne aranžmaje in cvetje.  


