
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasmeh nas nič ne 

stane,  

vendar čudežno 

deluje.  

Obogati tistega,  

komur je 

namenjen,  

in ne osiromaši 

tistega,  

ki ga poklanja.  

Zablesti kot sončni 

žarek,  

a spomin nanj  

ostane za vedno.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trije kralji  
 
Trije kralji, sveti kralji,  

Gašper s konjem v zlati halji,  

Miha s slonom v halji beli,  

Boltežar pa na kameli,  

v Betlehem so jezdili 

in pred hlev prijezdili.  

 

Prvi se je ves zamaknil, 

drugi k jaslicam se pomaknil,  

tretji pa je zadaj čakal,  

da bi Jezus ne zaplakal,  

ko bi videl tretjega,  

Boltežarja črnega.  

 

Sveti Jožef mu veleva:  

kralj, le stopi v sredo hleva;  

saj ne bo se zasolzilo,  

Dete naše, Dete milo:  

ne boji se črnih lic,  

črnih se boji dušic! 
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Vzemi si čas ... 
 

Vzemi si čas za delo;  

to je cena za uspeh.  

Vzemi si čas za razmišljanje;  

to je vir moči.  

Vzemi si čas za igro;  

to je skrivnost mladosti.  

Vzemi si čas za branje;  

to je osnova znanja.  

Vzemi si čas za prijaznost;  

to so vrata do lastne sreče.  

Vzemi si čas za sanje;  

to je pot k zvezdam.  

Vzemi si čas za ljubezen;  

to je prava življenska radost.  

Vzemi si čas za veselje;  

to je glasba duše.  
(irska modrost) 

 



29.12.2019      Oznanila         26.01.2020 
Nedelja, 29.12.: Sveta družina 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Torek, 31.12.: sv. Silvester 
 18.00 zahvalna sv. maša za Franca Roblek, obl. in ženo 

Angelo, za Uršulo Mak – Borovnik, obl., in h.p., za 
Hildijo Pavlič ter Hanza in Milko Olip, za Jakoba 
Scheinig,  
 

Sreda, 01.01.2020: NOVO LETO 
 8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 

Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za 
Marico Čertov – Adamkinjo, obl., za Ludmilo Ogris, 
obl., za Marijine spremljevalce na Kobli,  

Sobota, 04.01.:  
  sv. trije kralji obiskujejo domove  
Nedelja, 05.01.: 2. nedelja po božiču 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

blagoslov trikraljevske vode in kadila  
mesečna nabirka za farno cerkev  

Ponedeljek, 06.01.: Gospodovo razglašenje 
 08.00 sv. maša za Frido Pavlič, obl., za Justijo Pavlič in sestre, 

za Hanza Dovjak, obl., za Ignaca in Uršulo Mak, za 
Katijo Nußbaumer, za Nuža in Milijo Dovjak, za Marijo 
Oraže – Hirsinjo, za Janeza Roblek, obl., za Hanza 
Kelih in starše, za Albina Olip, obl. in Zg. Čevhove h.p., 
za Albina Travnik, obl. – Ridovc, za Jurija Pörtsch, ženo 
Martho in vse h.p.,  
 

Torek, 07.01.: sv. Valentin - škof 
 09.00 sv. maša v Glinjah na čast sv. Valentinu 
Nedelja, 12.01.: Jezusov krst 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 13.01.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Ano Kurasch, za Gretijo Štern, 

za vse Peručeve rajne, za Franca in Urha Piskernik in 
vse Vogarjeve rajne, za Katijo Furjan in sestre, na čast 
Devici Mariji in prošnja za pomoč in vero,  
 

Petek, 17.01.:  
 18.00 sv. maša za Jaka Hribernik, obl. in brata Urha, sestro 

Cilijo in starše, za Honza Oraže, obl., za Katharino 
Roblek, obl., za Pavelna Mak, obl. – Gregej, za Ursulo 
in Tomija Oraže, za Milijo Dovjak, za Heleno Olip, za 
Tomija in Nanijo Ogris, za Janeza Leimisch in ženo 
Antonijo, obl., za Ludvika Užnik – Žnidar, za Husove 
h.p., za Sabino Olip, obl. in moža Folta, za Hanzija 
Mak, obl. in ženo Nanijo – Jager, za Tilko in Dolfa Mak, 
ter Kožilove in Šerjakove h.p.,  

Nedelja, 19.01.: 2. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 22.01..:  
 18.00 sv. maša za Nežijo Jug, za Mileno in Magdaleno 

Dovjak, obl., za Marka Oraže in Nikija Hribernik, za 
Žnidarjevega Nuža in ženo Milijo, za Adamkovo 
Marico, za Marijo in Nežijo Olip, za Mirkota Oraže – Sp. 
Jug, za Franca Hribernik – Malovodnik,  

Petek, 24.01.:  
 18.00 sv. maša za Kuheljnovega Petra in ženo Nanijo, za 

oba Maksa in Justino Mak, za Ljudmilo Male in 
Grabnarjeve rajne, za Ignaca Mak, obl. in ženo 
Uršulo,  

Nedelja, 26.01.: 3. navadna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

Večna luč: po namenu Visočnikovih, za Grabnarjeve rajne, 
po namenu Priposnikovih, za vse Žborcove in Meležnikove 
rajne, po namenu Kvadnikove družine, za Žnidarjeve rajne,  
 

Vzemi dvanajst mesecev, jih očisti vse grenkobe,  
skoposti, malenkosti in strahu.  
Nato razdeli vsak mesec na trideset oziroma  
enaintrideset delov, tako da bo vse skupaj  
zadostovalo za eno leto. 
Vsak dan posebej vzemi eno do dve tretjini  
veselja in humorja. Dodati je treba tri zvrhane žlice optimizma,  
žličko strpnosti, zrnce ironije in ščepec obzirnosti. 
Vse bogato prelij z ljubeznijo. 
Pripravljeno jed okrasi še s šopki malih pozornosti in serviraj z vedrino!  
Srečno in zdravo novo leto 2020 


