
 

 

 

 
 

 
Verjamem, da je na 

vseh ravneh 

družbe, naj bo to 
družina, pleme, 

narod ali 

mednarodna 
skupnost, več 

sočutja ključ do 
lepšega in boljšega 

sveta.Ni nam treba 

sprejeti kakršnekoli 
religije ali slediti 

kakršnikoli 

ideologiji. 
Potrebno je le, da 

razvijemo svoje 
dobre človeške 

lastnosti. 
Dalai Lama 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

... kakor ljudje,  

ki nimajo upanja 

 
 

»Živeti 
se pravi 

poslavljati se« 
(Rainer Maria Rilke) 

 
Koliko majhnih smrti doživljamo sredi 
življenja, predvsem če nas zapustijo 
ljubljeni ljudje. Marsikatero slovo se 
zdi, da nas bo zlomilo. Ta obup je 
človeški, ni pa krščanski. Pavel nas 
opominja, da naj ne žalujemo kakor 
ljudje, ki nimajo upanja.  
Običaj, da na vernih duš dan 
okrasimo grobove dragih rajnih s 
cvetlicami, je simbol upanja v 
vstajenje.  
 
 
 
 
 
duh. asistent: David Kraner 00386/31/224151 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

31.10. – 14.11.2021 

 
 

 

Spominski dan 
 

Prečrtano je 
tvoje ime 

v uradih sveta. 
 

Zbrisano je 
tvoje ime, 

kakor tvoj konto 
brez besed. 

 
Poklicano je 

tvoje ime 
od NJEGA, ki te je 
poklical v življenje. 

 
Ljubljeno je 
tvoje ime, 

kakor takrat, 
za vedno. 

Maria Grünwald 

 

                                  

 

 

 



31.10.2021      Oznanila         14.11.2021 
Nedelja, 31.10.: 31. navadna nedelja – zimski čas 
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Ponedeljek, 01.11.: VSI SVETI 
 8.00 sv. maša za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za 

Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, 
za Fanijo Hribernik, za Anico Roblek – Krištan, za 
Ivano in Franca Hvalec, za Janeza in Justino Hvalec, 
za Jerico in Alojza Pulko, za Justijo Olip, Angelo 
Roblek in s. 21. v. sv. Uršule, za Simona in Heleno 
Wassner, za Honza Olipa, za dober namen, na čast 
sv. duhu za farno občestvo,  

 15.00 branje letnih prošenj in blagoslov grobov – nabirka 
za farno cerkev  

Torek, 02.11.: VSEH VERNIH DUŠ DAN 
 8.00 

 
sv. maša za Ano Jug – 30. dan, za Hanza Kelih – 
Mlakar, za Ano in Nežo Magek, obl., za Nežijo in 
Marijo Olip – Vrtnik, za Justino Mak, obl., za Hanza 
Ogris – Kovač, obl., za Marijo Ogris – Kovač, za 
Kovačeve h.p., za Justijo Pavlič, obl., za Hanzija Užnik 
– Gregčev in mamo, za Honza in Milko Olip ter vse 
h.p., za Katijo Furjan, obl. in moža Hanza, za 
Mlakarjeve in Šternove starše ter sina Hanza, za vse 
verne duše   
po maši škropljenje grobov 

Petek, 05.11.:  
  

18.00 
obhajanje bolnikov  
sv. maša za Nanijo Mak, obl. in moža Hanzija – Jager, 
za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Marijo Hribernik 
in Albina Pegrin, za Žnidarjevega Nuža, obl., za 
Katarino Supan, obl., za Marico Čertov in vse 
Adamkove h.p., za Lonijo Užnik in Franca Hanjžiča, za 
Franca Hribernik - Malovodnik, za Marijo Mak – 
Gregej, obl. in vse h.p., za Kristjana in Marijo Jug, obl., 
ter sina Feliksa, za Andreasa in Marijo Dovjak – 
Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Franca 
in Elisabetho Wagner, za Thomasa Ogris, obl., za 
padle vojake 2. sv. vojne,  za s. 24. v. sv. Uršule, 

Nedelja, 07.11.: 32. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Torek, 09.11.:  
 18.00 sv. maša za Silvijo Roblek, za Nikolaja in Katarino 

Maurer, za Senčnikove starše, brate in sestre, za 
Valentina Dovjak – Zg. Malej, obl. in h.p., za Marijo 
Mak, obl. – Gregi, za Veroniko Dovjak – Hoc, za Uršijo 
in Tomija Oraže ter h.p., za Hanzija, Geralda in 
Hannesa Jug, za Ano in Andreja Ogris ter Kožilove 
h.p., za Habrija Oraže, za Nežijo Jug, obl., za Handra 
Dovjak, za Marijo Dovjak – Lukanco, obl., ter moža, 3 
hčere in vse h.p., za Nužija Oraže – Priposnik, za 
Josefino Dovjak – Breznik,  
za s. 23. v. sv. Uršule 

Sobota, 13.11.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Josefino Dovjak – Breznik, na 

čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero  
Nedelja, 14.11.: 33. navadna nedelja  
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Heleno Olip, moža in 
sina, za Borovnikove h.p., za vse s. 1. v. sv. Uršule, za Nužija Oraže – 
Priposnik, 
 
 

Bistvo pristne sreče so duhovne vrline,  

kot so ljubezen, sočutje, potrpežljivost,  

strpnost, odpuščanje in ponižnost.  

Te osrečujejo tako nas kot druge ljudi. 
 


