
 

 

 

 

 

 

 

 
En sončen  
dober dan  
in en  
nasmeh krasan, 
nasmeh iskren  
in iz srca,  
odpre ti vrata, 
vrata vsa…  
To ključ je,  
pravi ključ,  
od VSEH vrat 
sveta.  
Naj srečen bo, 
kdor ga ima…! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dušo in telesom v službi istega 

Boga 

29.06. Peter in Pavel 
 

Praznujemo dva moža, ki sta po rodu, 
izobrazbi in značaju tako različna, da si 
moremo komaj predstavljati, da z dušo 
in telesom služita isti stvari, istemu 
Gospodu. Peter, ribič iz Karfarnauma, je 
od samega začetka med Jezusovimi 
spremljevalci. Zakoreninjen v veri 
očetov, postane kmalu govornik 
učencev. Jezusu obljubi zvestobo in ga 
zataji, ko bi moral priznati svojo 
pripadnost. Njemu je Gospod zaupal 
svojo Cerkev. Pavel, rojen v Tarzu, je imel 
rimsko državljanstvo. Po poklicu  
je bil izdelovalec šotorov; svoje teološko 
znanje si je pridobil v šoli rabija 
Gamaliela. Bil je zagrizen preganjalec 
kristjanov, a ga  
je vstali Kristus poklical za apostola  
narodov. Po zanesljivem izročilu  
sta Peter in Pavel umrla  
v Rimu kot mučenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06. – 12.07.2020 

 
 
 
 
Kakor drevesa 
 

Živeti kakor drevesa,  
ki so zakoreninjena v zemlji,  
ki stremijo k nebu,  
ki so zvišena in nerazdeljena.  
 
Živeti kakor drevesa,  
ki so gostoljubna,  
ki dajejo varstvo.  
biti prebižališče,  
dajati streho, darovati srečo.  
 
Živeti kakor drevesa,  
ki trdno stojijo in na vse strani  
raztezajo svoje veje.  
postati star tako kakor drevesa.  
cveteti in roditi sad.  
 

H. Bouma 

 

 



21.06.2020      Oznanila         12.07.2020 
Nedelja, 21.06.:  12. NAVADNA NEDELJA 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 24.06.: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA  
 19.00 sv. maša za Hanza Kelih in starše, za Janeza 

Pegrin – muteca, obl., za Lonijo Užnik, Franca 
Hajnžiča ter Marico Čertov, za Tomaža in Nežijo 
Jug ter 3 sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo 
Roblek, za Kristjana in Marijo Jug ter sina Felixa, za 
Andreasa in Marijo Dovjak – Hauptmann, za 
Josefa in Martino Blasnik, za Mirkota Oraže – sp. 
Jug, brata, sestre in h.p., za Gabriela Roblek, obl., 
brata Marjana in starše, za Lenarta in Francko 
Užnik, za Marijo Olip – Vrtnik, za dober namen, 
zdravje in verne duše 

Petek, 26.06.:  
 19.00 sv. maša za Stanislavo Pegrin – 8. dan, za Albina 

Pegrina in Marijo Hribernik, za Šimana Kačnerja in 
ženo Jero, za Marijo Ogris – Kovač, za oba Petra 
Olip, ženo Heleno in vse verne duše, za Tilko Mak, 
obl. in moža, za Šerjakove in Kožilove rajne, za 
Andreja in Marijo Dovjak – Hauptmann, za 
Gustava in Kristino Wallner, za Ivano Božič, za 
Simona in Heleno Wassner, 

Nedelja, 28.06.: 13. NAVADNA NEDELJA  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 29.06.: SV. PETER IN PAVEL - apostola 
 19.00 sv. maša za Milko in Honza Olip, za Hildo Pavlič, 

za Kuhelnovega Petra, Pepco Ošina in h.p., za 
Franca Hajnžiča, obl., za Marijo Travnik in h.p., za 
Slavkota Avsenika, obl., za duhovniške in 
redovniške poklice, na čast sv. Duhu za farno 
občestvo 

Petek, 03.07.: SV. TOMAŽ – apostol - prvi petek 
  

 
obhajanje bolnikov  

19.00 sv. maša za Pepija Ravnika, obl., za Nežijo Olip in 
s. 1. v. sv. Uršule, za Ivano Božič, za Janeza in 
Terezijo Kelih – Žborc, za Markeja Kelih in brata 
Hanzeja, za Terezijo Ploner in sestro Nežijo, na 
čast Božjemu usmiljenju za spreobrnjenje 
grešnikov, na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu 
za Božji blagoslov in mir med ljudem in po svetu, 
za vse rajne dušne pastirje v Selah, 

Sobota, 04.07.: SV. URH 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek, obl. in 

Betijo Conrad, obl., za Maksa Oraže – Visočnik, za 
Pepa Oraže – Ogradnik, za Heleno Dovjak, obl., 
za Kvadnikove h.p., za Marijo Oraže, obl., za 
Toma in Ano Ogris – pod Robom, 2 sina in hčer, 
za Marijine spremljevalce na Kobli 

Nedelja, 05.07.: 14. NAVADNA NEDELJA – SELSKO ŽEGNANJE 
 7.00 

10.00 
farna božja služba sv. maša  
slovesna farna božja služba sv. maša –  
nato pranganje 
mesečna zbirka za farno cerkev 
po maši bo odprta knjižnica 

Sreda, 08.07.:  
 19.00 sv. maša za Tomaža Jug, obl. za Zdravkota Jug, 

obl., za Ferdinanda Lubas, obl., ženo Marijo in 
sina Nantija, za Maksa Travnik, ženo Marijo in sina 
Tomija, za Flora in Angelo Kelih ter sina Stankota,  

Petek, 10.07.:  
 8.00 šolarska sv. maša za Veroniko Žmaucer, obl. in 

moža, v zahvalo za uspešno šolsko leto,  
Sobota, 11.07.:  
 10.00 sv. maša na Setičah za žive in rajne planince   
Nedelja, 12.07.: 15. NAVADNA NEDELJA 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Večna luč: po namenu družine Hanza Roblek, za 
Grabnarjeve rajne, za rajne Marijine spremljevalce Povoz, 
po namenu neimenovanih, za Tomija Mak, za Ferdinanda 
Pristovnik in Husove h.p.  


