
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Molitev za mamo 
 
Hvala za čudovito 
mamo.  
Ima me rada, tako 
kot jaz njo.  
Mama je zelo 
prijazna. Če bi rad 
šel k prijateljem, mi 
to dovoli. Vesel sem, 
kadar je mama 
doma. Mama kuha 
vsak dan dobre reči. 
Če sem bolan, me 
potolaži. Rada se 
igra z menoj. Hvala 
dobri Bog, da si mi 
dal tako čudovito 
mamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

VČASIH ZADOSTUJE ... 
 
Včasih zadostuje roža – in odkrijem nebo. 
Včasih zadostuje rosna kapljica – in 
doživim morje milosti. 
Včasih zadostuje mavrica – in vem, da 
sem v zvezi z Bogom. 
Včasih zadostuje drevo – in doživim 
korenine svojega življenja. 
Včasih zadostuje glas zvona – in vem, da 
sem povabljen na večno gostijo. 
Včasih zadostuje misel – in doživim v sebi 
Božjega duha.  
Včasih zadostuje samo dotik – in jecljam: 
moj Bog in moj Gospod.  

Včasih zadostuje samo pogled – in zemlja 
in nebo se med seboj prelivata.  
Včasih zadostuje besedica Ti –  
in srečam živega Boga.  
Včasih zadostuje tišina –  
in slutim polnost in veličastvo  
tvoje obljube.  
Včasih zadostuje roža –  
in odkrijem zemljo in nebo ...  

            
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

07.05. – 28.05.2017 

 
KRISTUSOV VNEBOHOD 

 
Kristusov vnebohod kot prehod iz 
enega poveličanega stanja v drugo 
uvaja tudi v pojmovanje nebes kot 
končnega in večnega stanja človeka. 
Jezusu ni bilo treba »oditi« nekam 
drugam, da je prešel k Očetu, torej v 
nebesa, ampak je samo spremenil 
način obstajanja. Iz tega izhaja 
spoznanje, da nebesa niso nikakršen 
kraj, prostor nekje nad oblaki ali kje 
drugje. Za nas kristjane niso nebesa 
nekje drugje, ampak so predvsem v 
novem stanju, ki predstavlja nov odnos 
z Bogom, odnos in komunikacijo, ki je 
glede na sedanjo izkušnjo veliko bolj 
neposredna, popolnejša in do konca 
osrečujoča.  

 
 
 
 



07.05.2017      Oznanila         28.05.2017 
Nedelja, 07.05.: 4. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za može 
 9.45 

10.00 
procesija od Turškega križa z Obirčani 
farna božja služba sv. maša   

Sreda, 10.05.:  
 19.00 sv. maša za Petra Olip, ml., 8. dan, za Gerharda Ogris, za 

Marijo Magek, obl., za Maksa Magek in Simona Kozian, za 
Ražarjeve starše, za Zg. Bošnjakove h.p., za Milko Olip – 
Užnik in s. 1. v. sv. Uršule, za Irmo Božič, za Marijo Mak in 
sina Lojzija, za Matija Olip in ženo Marijo – Zg. Čevh,  
za zdravje, za vse umrle s. 24. v. sv. Uršule,  
 

Petek, 12.05.:  
 19.00 sv. maša za Gustlna Olip, za Valentina Male in 

Grabnarjeve rajne, za Jožefa Dovjak, obl., in ženo Heleno, 
Cilijo in Alojzijo, za Sabino Olip – Tratnik in s. 1. v. sv. Uršule, 
za Ericha Skutovca, obl., ženo Milijo, Gerharda Ogris in 
Pepija Jug, za Hermana Hribernik, obl., za Karlija Pristovnik,  
za verne duše, 
 

Sobota, 13.05.:  
 17.00 

 
 
 
 
 
 
 

18.00 
18.30 

sv. maša na Sedlcah za Nuža in Hanza Dovjak, za 
Žnidarjeve in Kuheljneve rajne, za Mirkota Oraže, za Pepco 
Mak, za Ano Ogris ter Pernčevo žlahto, za s. Serafino in 
Hanzija Roblek ter h.p., za Tomija Mak, za Micijo Roblek, za 
vse rajne lovce, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč,  
za Marijine spremljevalce na Borovnici, Mariji v zahvalo in 
za zdravje,  
poje lovski zbor iz Železne Kaple 
otroške šmarnice 
materinska proslava v farnem domu 
 

Nedelja, 14.05.: 5. VELIKONOČNA NEDELJA - stan. za žene  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

zbirka Matere v stiski 
Sreda, 17.05.:  

 19.00 sv. maša za Marijo Male, za Lonijo Užnik n Franca Hajnžiča,  
za Marka Oražeta in Nikija Hribernika, za Joza Žniderja, 
obl. in sinove Nuža, Pepija in Hanza, za Ano Ogris in Marijo 
Oraže – Hirs, za Marijo Piskernik, obl., za Šternove in 
Mlakarjeve starše,  
 

Petek, 19.05.:  
 19.00 sv. maša za Katijo Furjan, za Franca Čertov – Kavc, mamo 

Ano ter Mario in Remigiusa Hassler, za Jožefa Mautz in 
ženo Uršulo, za Ano Kurasch, za Stefijo Hödl, za Hanzija 
Užnik – Gregčev, za Folta Oražeta – Kvadnika, obl., za 
Janeza in Lizo Mlečnik, obl., za Franca Pegrin, za Alfreda 
Mack, obl., za Jakoba Pegrin,  

Nedelja, 21.05.: 6. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za mladino 
 8.00 

10.00 
farna božja služba sv. maša  
zaobljubljena procesija na Obirsko in tam sv. maša  

Ponedeljek, 22.05.: 1. prošnji dan 
 19.00 zaobljubljena procesija od Herpežnikovega križa na Bajtiše 

in tam sv. maša po namenu procesije  
Torek, 23.05.: 2. prošnji dan 
 19.00 procesija z Šmarječani in sv. maša za Franca Pegrin, za 

Alojzijo Štern, za Tomija Wassner in h.p., za Ano Hribernik, 
za Mihaela Piskernik, obl., za Nuža Ravnika, ženo Heleno in 
dva sina, za oba Maksa in Justino Mak, za Kuheljnovega 
Hanzija in tri strice, obl., za s. 23. v. sv. Uršule,  

Sreda, 24.05.: 3. prošnji dan – Praznik Marije pomočnice kristjanov 
 19.00 procesija z Bajtišarji ter procesija na čast Mariji pomočnici 

kristjanov in sv. maša za Gabrijela Roblek – Gros, za 
Marijine spremljevalce pri Cerkvi, za žive in umrle Marijine 
spremljevalce na Kobli, 

Četrtek, 25.05.: Gospodov vnebohod 
 8.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca 

Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Olgo in 
Willija Žmaucer, za Veroniko in Maksa Žmaucer, za Tomija 
Mak, obl., za Tomija Wassner, obl., za Kristijana Jug, ženo 
Micijo in sina Felixa, za Pepco in Julijo Kölich, za Rudija Mak 
– Mačnik, obl., na čast Mariji Pomočnici za zdravje,   

Sobota, 27.05.:  
 6.30 pešromanje s štartom pri Sapotnici, proti Brodeh v Poden  
Nedelja, 28.05.: 7. VELIKONOČNA NEDELJA – stanovska za otroke 
 9.30 

11.00 
farna božja služba sv. maša – prvo sv. obhajilo 
procesija v Glinje in sv. maša   

 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Grabnarjeve h.p., za 
Pepa Oraže – Ogradnik, za Marijine spremljevalce Povoz, za 
Travnikove h.p., po namenu Kvadnikove družine,  

  


