
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Živiš lahko na 
dva načina.  

Lahko se 
pretvarjaš, kot 

da ni nič 
čudežno.  

Lahko pa imaš 
vse za čudež.  

 
Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Molitev mladega človeka, ki mu 

jo narekuje življenje 
 
Prosim te, Gospod:  
V trdnem metežu življenja mi daj 
moči, da bom ljubil.  
Moje roke naj bodo odprte, moj 
pogled odkrit in moje srce plemenito 
do vseh okrog mene in do vseh, ki 
me srečujejo.  
Daj, da odpuščam, da se žrtvujem, 
imam sočutje s preskušenimi brati in 
da se zares veselim, če so srečni. 
Namenov in dejanj naj ne oskrunja 
nobena dvoličnost, nobeno 
licemerstvo. Daj, da bom po tvoje 
zgledu potrepežljiv in dober, čist in 
iskren, da bo prebivala v meni 
Kristusova ljubezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2021 – 04.07.2021 

 

Sv. Peter in Pavel 

 
Ročno delo & umsko delo  
 
Navajeni smo, da vidimo oba  
velika pola zveste hoje  
za Jezusom zastopana v  
dveh ženah: Mariji in Marti  
– ena posluša, druga dela.  
Že od začetka Cerkve lahko  
odkrijemo ta dva izraza  
tudi pri dveh možeh:  
ribič Peter in učenjak Pavel  
sta bila potrebna, da sta  
dala mladi krščanski skupnosti  
strukturo in obliko, v kateri  
je lahko vzdržala po vsem  
svetu tako dolgo časa.   

                                  

 

 

 



13.06.2021      Oznanila         04.07.2021 
Nedelja, 13.06.: 11. navadna nedelja 

 6.30 

8.00 

farna božja služba sv. maša  

farna božja služba sv. maša 

Sreda, 16.06.:  

 19.00 sv. maša za Janeza Pegrina – muteca, obl., za 
Matija Čertov, obl., za Stanko Pegrin, obl., za 
Franca Mak – Sončnika, obl., za Franca Užnik, obl., 
za Honza in Milko Olip, za Uršijo in Tomija Oraže ter 
Žagarjeve h.p., za Janeza in Lizo Mlečnik, za Folta 
Čertov in h.p., za Kvadnikove starše, sinova Maksa 
in Marka ter hčer Meti, za Mihaela Piskernik in vse 
h.p., za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za 
Elizabeto Suklitsch in Rupčeve rajne, za Alojza 
Čebul, za Maksa Oraže in Ano, za Štefana in Pavlo 
Wassner ter sina Tomija, za Kristo Breznik, za Willija 
Lauringer, na čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu 
za Božji blagoslov v fari in mir med ljudem in po 
svetu, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji pomočnici 
za duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke 

Nedelja, 20.06.: 12. navadna nedelja  

 6.30 
8.00 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša 

Sreda, 23.06.:  

 19.00 sv. maša za Gabriela Roblek, obl., starše in brata, 
za Tomaža in Nežijo Jug ter 3 sinove, za oba Fridija, 
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za vse Ravnikove rajne, 
za Marijo Olip – Vrtnik, za Aloizijo Stern, za Francija 
Stern, za Tomija Mak, za Mirkota Oraže – Sp. Jug, 
brata, sestre in h.p., za Hanza Kelih – Mlakar, za 
Kristijana in Marijo Jug ter sina Felixa, za Andreasa in 
Marijo Dovjak – Hauptmann, za Josefa in Martino 
Blasnik, za Hanzija Jug – Cofl, za Lenarta in Francko 
Užnik, za Ivano Božič, za Marijo Užnik – Trklova, za 
Antona Hribernik, za Marijo Hribernik 

Nedelja, 27.06.: 13. navadna nedelja 

 6.30 

8.00 

farna božja služba sv. maša  

farna božja služba sv. maša  

Torek, 29.06.: sv. Peter in Pavel - apostola 

 19.00 sv. maša za Tilko Mak obl. in moža Dolfa, za Franca 
Hajnžiča, obl., za Veroniko Dovjak – Hoc,  
za duhovniške in redovniške poklice,  

Petek, 02.07.: obiskanje Marije Device - prvi petek 

  

19.00 

obhajanje bolnikov 
sv. maša za Angelo Roblek obl. in Betijo Conrad 
obl., za Veroniko Žmauzer, obl. in moža Maksa, za 
Willija in Olgo Žmauzer, za Maksa Oraže – Visočnik, 
za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca Roblek – 
Pušelč, za Tomija Wassner in h.p., za Slavkota 
Avsenika, obl. in h.p., za Lonijo Užnik, Marijo Dovjak 
in s. 21. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 04.07.: 14. navadna nedelja – Selsko žegnanje 

 8.00 
10.00 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša nato procesija 

mesečna nabirka za farno cerkev 

po maši odprta knjižnica 

 

Večna luč: za verne duše, po namenu Colnarjevih, po 

namenu Kvadnikove družine, za Handra Dovjak, za Minove 

h.p., za Tomija Mak,  
 

 

 


