
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DON BOSCO  
 
Don Bosco pravi:  
Bogastvo človeku ne 
prinaša sreče.  
Brez koristi je na tem 
svetu iskati samo 
rožice.  
Kreposti, ki te 
napolnjujeta s srečo 
zdaj in v večnosti, 
sta ponižnost in 
dobrota.  
Delaj dobro 
in pusti vrabčkom  
čivkati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

 
BLAŽ  

(3. februar) 
 

Blagoslov sv. Blaža še danes spominja na 
nekdanji pomen tega svetnika. 
Opis življenja sv. Blaža temelji v glavnem 
na legendi. Po tej je bil v začetku 4. 
stoletja škof v mestu Sebaste, današnjem 
Sivasu v Turčiji. Med preganjanjem 
kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom je 
moral z mnogimi drugimi kristjani bežati in 
se skriti. Vendar so preganjalci škofa našli 
in ga vlekli pred cesarskega namestnika. 
Ta je dal Blaža v ječo in mučiti.  
Poleg tega legenda navaja še tole 
zgodbo: Skupaj z Blažem je bil v ječi zaprt 
neki fant, edini sin neke vdove. Ko je otrok 
bil v nevarnosti, da bi se zadušil zaradi 
ribje koščice, naj bi bil Blaž fanta s svojo 
molitvijo obvaroval pred smrtjo.  
Iz te legende izvira običaj  
blagoslova sv. Blaža. 
Po grozotnih mučenjih je  
bil Blaž potem leta 316  
obsojen na smrt in obglavljen.  
Številni kraji kakor dalmatinski  
Dubrovnik ali bavarski  
St. Blasien so postali  
zaradi relikvij sv. Blaža,  
ki jih hranijo, pomembni  
romarski kraji.  

            
                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

29.01. – 26.02.2017 

Sveče 
 
Ali je kako znamenje, ki bolje simbolizira našo 
potrebo po toploti in svetlobi, naše 
hrepenenje po zavetju, kakor sveča? Vedno, 
ko se kaj pomembnega dogaja v našem 
življenju, je zraven sveča: pri krstu, na dan 
prvega svetega obhajila, na dan poroke, kot 
namizni okras ob slovesnih priložnostih, na naši 
smrtni postelji. 
Sveča sveti in daje luč. Sveča premaga, pa 
naj bo še tako majhna, temo. Mi verujemo, da 
bo vse temno v življenju nekoč prešlo, da se 
bo tema končala, da bo nekoč postalo svetlo 
za nas vedno.  
Sveča greje. Kdor podrži svojo roko nad 
plamen, čuti toploto, ki prihaja od njega. Mi 
ljudje potrebujemo toploto, ki prihaja od 
njega. Mi ljudje potrebujemo toploto, ne 
samo tisto, ki prihaja od radijatorja ali peči. 
Potrebujemo toploto, ki jo darujejo ljudje: 
Ljubezen, zaupanje, dobroto in blagost.  

H. Erlemeyer 
 

 
 

 
 
 
 



29.01.2017      Oznanila         26.02.2017 
Nedelja, 29.01.: 4. navadna nedelja – stanovska za družino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Torek, 31.01.: sv. Janez Bosko – duhovnik, ustan. salezijancev 
  

18.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za vse rajne športnice in športnike, za 
Antonijo in Janeza Leimisch, za Mirkota Oraže – sp. 
Jug, za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, za Albina Olip, 
obl., za Šimeja Olip – Čevhovega, za Metijo Mak, obl. 
in moža Tevžija, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za 
Šimana Kačnerja in ženo Jero 

Četrtek, 02.02.: SVEČNICA – gosp. darovanje 
 18.00 sv. maša za Johanna Plassnig – 8. dan, za Franca in 

Angelo Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za 
Pepa Oraže – Ogradnik, za Marijo Dovjak obl., in 
Hribernikove h.p., za Helija – zg. Juga, obl., za Helija 
Juch in vse zg. Jugove h.p., za Ignaca Mak – Štefun, 
obl. in ženo Uršulo, za Gustlna Olip, za Blaža Olip, za 
Marijo Florjanko, za Mlakarjeve in Šternove starše, za 
Ano Adamkinjo, za Ano Velino, moža in sina, obl., za 
Marijo Roblek – Kacmun in s. 8. v. sv. Uršule, za 
Katarino Supan in s. 8. v. sv. Uršule, za 16. v. sv. Uršule, 
za vse rajne Marijine spremljevalce na Kobli, 
blagoslov sveč in blažev žegen 

Nedelja, 05.02.: 5. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 08.02.:   
 18.00 sv. maša za Geralda in Hannesa Jug ter Ano in Andra 

Ogris, za Toma, Nežijo, Zdravkota, Pepija in Geralda 
Jug, za Gabrijela Roblek – Gros, za Jero Hribernik – 
Vorancovo, obl., za Lonijo Užnik, obl., za Petra 
Olinovec, obl., za Katijo Furjan, 3 sestre ter s. 14. v. sv. 
Uršule, za vse rajne sestre 24. v. sv. Uršule,  

Petek, 10.02.:  
 18.00 

 
sv. maša za Albina Travnik – Ridovc, 30. dan, za 
Gerharda Ogris, za Valentina Male in Grabnarjeve 
rajne, za Lojzija Kelih – Čevh, obl. in Čevhove h.p., za 
Marijo Travnik, obl., za Maksa Travnik in sina Tomija, za 
Flora in Angelo Kelih ter sina Stankota,  

Nedelja, 12.02.: 6. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Ponedeljek, 13.02.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Gustlna Olip, za Branka 

Korotaj, obl., za Tomija Mak, za Micijo Roblek, za 
Francija Pegrin, za Marijine spremljevalce na 
Borovnici, za zdravje na duši in na telesu, za duhovno 
rast v Selah in mladino, na čast Mariji Devici in prošnja 
za pomoč 

Torek, 14.02.: sv. Valentin – duhovnik, mučenec 
 09.00 sv. maša v Glinjah na čast sv. Valentinu  
Petek, 17.02.:  
 18.00 

 
sv. maša za Franca Pegrin, za Luka Dovjak, obl. in 
ženo Marijo ter h.p., za Urha in Marijo Roblek ter sina 
Gabrijela, za Marijo Zofijo Dovjak, za Hanzija Užnik, 
obl., za Karlija Repnik, za Metijo Mak, obl., za Tomaža, 
Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za Nuža Ravnika, obl., 
za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Heleno 
Užnik, sestre Ano, Rezo in Rozo ter s. 8. v. sv. Uršule, za 
s. 11. v. sv. Uršule, za Jožefa Olip, obl., ženo Justijo ter 
sinova Gustlna in Blaža, 

Nedelja, 19.02.: 7. navadna nedelja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 22.02.: Sedež apostola Petra  
 18.00 sv. maša za Marijo Male, za sp. Bošnjakove h.p., za 

Katijo Furjan, za Miro Olip, obl. in sina, za Gregorja 
Mak – Gregej, obl., za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, 
sestre in starše,  

Petek, 24.02.: sv. Matija - apostol 
 18.00 sv. maša za Johanna Plassnig – 30. dan, za Franca 

Hribernik – Malovodnik, za Katarino in Tomaža Mautz, 
za Stefanijo Bergmann, za Franca Čertov – Kavc, 
mamo Ano ter Marijo in Remigiusa Hassler, za Marijo 
Kelih – Mlakar, obl. in m. Nuža, za Matija Čertov in 
Tevlnove h.p., za Nežo in Jerneja Božič, obl., za 
Heleno Wassner, obl. in moža Šimana, za Marijo in 
Jozija Oraže, za Lenčijo Wieser, Julo Oraže ter s. 14. v. 
sv. Uršule,  

Nedelja, 26.02.: 8. navadna nedelja – stanovska za otroke  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
 
Večna luč: za vse Žborcove rajne, za Petra Hribernik, za Sp. Jugove 
h.p., za Katijo Furjan in s. vseh vencev sv. Uršule, po namenu 
neimenovanih,  


