
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bistvo pristne sreče 
so duhovne vrline, 

kot so ljubezen, 
sočutje, 

potrpežljivost, 
strpnost, 

odpuščanje in 
ponižnost.  

Te osrečujejo  
tako nas  

kot druge ljudi. 
Dalai Lama 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Živi rožni venec 

 

Molitev rožnega venca je zelo 

velikega pomena. Pri rožnem vencu 

gre za veliko skrivnost osebnega 

odnosa med človekom, ki moli, in 

Bogom, ki želi priti v stik z njim. Taka 

molitev je v resnici dejanje ljubezni. 

Rožni venec odkrijemo kot odlično 

ustno in premišljevalno molitev. 

Sestavljena je iz Božje besede. Božja 

beseda je učinkovita, ostrejša kot 

vsak dvorezen meč, in prodira do 

globine srca. Ob ponavljanju 

rožnega venca, ki je lahko zelo 

blagodejno, je navzoča celotna 

zgodovina našega odrešenja, in 

sicer na preprost, a nadvse globok 

način, iz katerega lahko zajema prav 

vsak človek ne glede na izobrazbo. 

Božja ljubezen, ki je učlovečena v 

odrešenjski zgodovini, ki ji pri 

desetkah rožnega venca sledimo, 

namreč presega vsako izobrazbo, 

saj jo lahko sprejme in začuti le 

ljubezen. Tudi po vztrajni in redni 

molitvi rožnega venca lahko Bog na 

Marijino priprošnjo nakloni milost 

stalne molitve, življenja v nenehnem 

zavedanju Božje navzočnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

19.09. – 10.10.2021 

 

Zahvalna nedelja 
 

Zahvaljujem se za svoje življenje,  

drugi poginjajo, jaz pa živim. 

 

Zahvaljujem se, da lahko diham,  

drugi hropejo pod plinskimi maskami. 

 

Zahvaljujem se, da sem zdrav,  

drugi hirajo, ko gre meni dobro. 

 

Zahvaljujem se, da imam kaj jesti,  

toliko jih vpije po kruhu. 

 

Zahvaljujem se, da živim v miru,  

toliko jih pozna samo vojno. 

 

Zahvaljujem se, da mi  

vera daje oporo,  

toliko jih ne ve, kaj je to: vera. 

 

Zahvaljujem se in vendar  

Vprašujem vznemirjen,  

zakaj nosijo križ drugi, in ne jaz. 
                                  

 

 

 



19.09.2021      Oznanila         10.10.2021 
Nedelja, 19.09.: 25. navadna nedelja  

 8.00 farna božja služba sv. maša 

Petek, 24.09.:  

 19.00 sv. maša za Anico Roblek – Krištan, 8. dan, za 
Cilko Kelih – 30. dan, za Ivano in Franca Hvalec, 
za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Janeza 
in Justino Hvalec, za Jerico in Alojza Pulko, za 
Maksa Oraže – Visočnik in Pepa Oraže – 
Ogradnik, za Marijo Užnik in sina Hanzija – 
Gregčev, za Ano – Zg. Juginjo, obl., za Barbaro – 
Zg. Juginjo, obl., za Helija Juch in starše, za 
Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in h.p., za 
Maksa Travnik, obl., ženo Marijo in sina Tomija, za 
Flora Kelih, ženo Angelo in sina Stankota, za 
Arnolda Peitler in verne duše, za Nanijo in Tomija 
Ogris – Kopajnik, za Uršulo in Jožefa Mautz, za 
Urha Roblek – Gros, ženo Marijo in 2 sina, za 
Veroniko Dovjak – Hoc, na čast Mariji Pomočnici 
v zahvalo za zdravje  
 

Nedelja, 26.09.: 26. navadna nedelja 

 8.00 farna božja služba sv. maša 

Petek, 01.10.: prvi petek 

  

19.00 

obhajanje bolnikov  
sv. maša za Josefino Dovjak – Breznik, 30. dan, 
za Anico Roblek – Krištan, za Albina Lexe in ženo 
Marijo ter 3 sinove, za Florjana Kelih, ženo Marijo, 
Nantija in sr. Emanuelo, za Ivano Božič, za 
Ferdinanda Lubas, ženo Marijo in sina Nantija, 
obl., za Alberta Piskernik, obl. ter Jerzernikove 
h.p., za Hildo Ogris, obl., za Justino Stern, za 
Nužija Oraže in Mihaela Piskernik, za Hanza Ogris 
– Kovač, na čast sv. Duhu za farno občestvo,  
 

Nedelja, 03.10.: 27. navadna nedelja – jesensko žegnanje 

 8.00 

 

 

13.30 

14.00 

farna božja služba sv. maša 

mesečna nabirka za farno cerkev 
po maši odprta knjižnica v farnem domu 
romanje živega rožnega venca 

sv. maša – vsi prisrčno vabljeni 
Petek, 08.10.: 

 19.00 sv. maša za Anico Roblek – Krištan, za Jožefa 
Kelih, obl. in Čevhove h.p., za Marijo Pegrin, obl. 
in Nacejeve h.p., za Hanza Kelih – Mlakar, obl., 
za Uršijo in Tomija Oraže ter Žagarjeve starše, za 
Marka Oraže in Nikija Hribernika, za Ano in Toma 
Ogris ter vse brate in sestre, za Ido Kelih, za 
Gegorja Mak – Borovnik, obl., ter h.p., za Franca 
Hribernik – Malovodnik, za Marijo Ogris, obl., 
moža, 2 sina in 3 hčere, za Tilko in Dolfa Mak, ter 
Kožilove in Šerjakove h.p., za vse pozabljene 
verne duše,  

Nedelja, 10.10.: 28. navadna nedelja 

 8.00 farna božja služba sv. maša 

 

Večna luč: po namenu Priposnikovih, po namenu 

neimenovanih, za Grabnarjeve rajne, za Hanzija, Geralda in 

Hannesa Jug, za Marijo in Nežijo Olip – Vrtnik, za Anico 

Roblek – Krištan, 

 

 

Obveščamo vas, da so FFP2 maske za vse v cerkvi med mašo 

obvezne. Oziraj se na sosedovo in tvoje zdravje. Hvala za 

upoštevanje pravil.  

 


