
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Najbolj dragocene 
in neprecenljive 
stvari na tem svetu 
niso stvari,  
temveč so to  
TRENUTKI 
LJUDJE  
in  
ČUSTVA! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovina 
 
K domovini spada marsikaj! 
Hiša in dvorišče, vrt in ograja,  
vas in dolina, mesto in grad,  
gozd in travnik, gora in potok.  
K domovini spadajo oče in mati, bratje in 
sestre ter prijatelji, sosedi in znanci.  
K domovini spadajo njiva in delavnica,  
tovarna in skedenj, cerkev in šola,  
gostilna in magistrat.  
K domovini spada zvonenje zvonov,  
pevsko društvo in pihalna godba.  
K domovini spadajo imena ljudi in rastlin,  
modrosti starih in hudomušnosti navihancev.  
K domovini spadajo pokopališče, mejniki v 
gozdu, pravljice in pripovedke.  
Čim več kdo ve o domovini, tem bolj mu je 
domovina. K domovini spadajo neštete 
velike in majhne reči, katerih pomen 
opazimo šele tedaj, ko smo jih izgubili.  
 

Naprošamo vas, da pazite pri 

odstranjevanju odpadkov na pravo 

deljenje. Rože, škatle in papir se naj ne 
znajdejo v kontejnerju za ostale odpadke. 

Rože in prst imajo dovolj prostora v jami 

za biološke odpadke. Papir in škatle pa 
prosimo odnesite v primerne kontejnerje 

občine.  
 

Tudi sveče osnežujejo naravo. Zaradi tega 

naprošamo, da ne pretiravate pri 

prižiganju sveč. Naših najdražjih rajnih se 
spomnimo tudi lahko v molitvi.  

 

!!!  Gospodarski odbor se zahvaljuje za 
sodelovanje  !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10. – 02.11.2020 

 
Pozdrav Materi  

 
Pozdravljena, sveta Gospa,  
presveta Kraljica,  
božja Mati Marija! 
Ti si vedno Devica,  
izbral te je najsvetejši Oče  
nebeški in te posveti z  
najsvetejšim ljubljenim Sinom  
in Svetim Duhom.  
V tebi je bila in je vsa polnost  
milosti in vse dobro.  
 
Pozdravljena,  
Gospodova palača!  
Pozdravljena, njegovo šotorišče! 
Pozdravljena, njegovo domovanje! 
Pozdravljena, njegovo oblačilo!  
Pozdravljena, njegova dekla! 
Pozdravljena, njegova mati! 
 
In vse, svete kreposti, ki se po  
milosti in razsvetljenju Svetega  
Duha izlivate v srca verujočih,  
da jih iz nevernih spreminjate  
v Bogu zveste.  
 
 

  
 
 



18.10.2020      Oznanila         02.11.2020 
Nedelja, 18.10.: 29. NAVADNA NEDELJA – MISIJONSKA NEDELJA 
 7.00 

8.00 
farna božja služba sv. maša 
farna božja služba sv. maša  
nabirka za Misijone  
 

Petek, 23.10.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Ogris – Kovač, za Stanislavo 

Pegrin, za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za 
Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo, hčer Pepco ter 
vse h.p., za Uršijo in Tomija Oraže – Ražar, za 
Franca Hribernik – Malovodnik, za Ursulo, 
Gregorja, Hemo in Markusa Mack – Borovnik, za 
Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in h.p., za 
Mihija in Stanko Pegrin, za Jožefa in Uršulo Mautz 
ter hčer Stanko, 
 

Nedelja, 25.10.: 30. NAV. NEDELJA – konec poletnega časa 
 7.00 

8.00 
farna božja služba sv. maša 
farna božja služba sv. maša  
 

Sreda, 28.10.: sv. Simon in Juda Tadej - apostola 
 18.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Maksa 

Oraže – Visočnik, za Angelo in Franca Roblek – 
Pušelč, za Hanza Kelih in starše, za Stankota Kelih, 
za Andreja Dovjak, obl., za Milijo Husinjo, obl., za 
sr. Emanuelo Kelih, za Fanijo Hribernik,  
 

Petek, 30.10.:  
 18.00 sv. maša za Marijo Olinovec, obl., moža Petra ter 

Marico Čertov, za Albina Pegrin in Marijo 
Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za 
Marijine spremljevalce na Kobli, 
 

Nedelja, 01.11.: VSI SVETI  
 7.00 

8.00 
 
 

15.00 

farna božja služba sv. maša 
sv. maša za Simona Wassner in ženo Heleno 
mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica 
branje letnih prošenj in škropljenje grobov – 
zbirka  
 

Ponedeljek, 02.11.: VSEH VERNIH DUŠ DAN 
 7.00 

 
 
 
 
 
 

8.00 

sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Jerico in 
Alojza Pulko, za Justino Hvalec, za Angelo in 
Franca Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – 
Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Fanijo 
Hribernik, za Hanza Kelih – Mlakar, ter Jerebove in 
Mlakarjeve starše, za Justino Olip, moža in dva 
sina, 
sv. maša za Ano in Nežo Magek, obl., za Justijo 
Pavlič, obl., za Hanza Kelih in starše, za Justino 
Mak, obl., za Kristijana Jug, obl., za Štefana in 
Paulo Wassner ter sina Tomija, za Hanza in Milko 
Olip in vse Užnikove h.p., za Hanzija Užnik – 
Gregčev in mamo, za Marijo Travnik in Pavlnove 
h.p., – po maši škropljenje grobov 

 

Večna luč: za Marijine spremljevalce na Kobli, po namenu 
Kvadnikove družine, po namenu Colnarjevih, za Coflove h.p., 
za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug,   
 
 

Uradne ure v župnjišču:  
Nedelja, 18.10.: pred prvo in po drugi sv. maši 
Petek, 30.10.: po sv. maši 
Sobota, 31.10.: med 10.00 i 13.00 uro 
V nedeljo, 01.11. ne bomo sprejemali več letnih prošenj.  


