
 

 

 
 
 
 
 
Biti 
 
Ne glede na  
šum sveta,  
ki drvi po svoje,  
biti  
Tvoj svetilnik 
v noči,  
Tvoj glas 
v puščavi, 
Tvoja tolažba 
v solzah,  
Tvoj mir  
v sporu,  
Tvoja ljubezen 
povsod  

Ivan Štanta 
misijonar na Madagaskarju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Vseh mrtvih dan 

 
Praznujemo vseh mrtvih dan,  
smo grobove okrasili,  
spominjamo se svojih dragih,  
ki so nas že zapustili.  
 
V meglenem jutru sem 
šel na grob svoje mame;  
ko sem obstal pri grobu,  
sem vanj zazrl se nemo 
tiho sem položil na grob ji krizantemo.  
 
Premišljeval sem,  
kaj vse je pretrpela,  
več težkih dni kot sončnih 
v življenju je imela.  
 
Ob grobovih za rajne smo molili, 
misli na nanje bile so boleče –  
njim v čast so na grobovih  
tiho plapolale sveče.  
 
Ko nam bo ugašalo življenje  
kot drobni svečti tu med nami,  
prosili bomo za pomoč,  
naj Bog nam bo ob strani.  

Ivan Hamun 
 
Uradne ure v župnjišču:  
28.10. med 13:00 in 16:00 uro 
29.10. po sv. maši 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

08.10. – 05.11.2017 

 
 

Misijonska nedelja 
 
 

Namen vsakršne evangelizacije je 
oznanjevanje božje ljubezni, 
usmiljenja in odpuščanja. Naša 
posebna naloga je gojiti pravi 
dialog, katerega namen ni 
uveljavljanje lastnih interesov, 
temveč bratska izmenjava, saj 
smo vsi otroci enega Boga. 
 
 
 

 
 

 
 



08.10.2017      Oznanila         05.11.2017 
Nedelja, 08.10.: 27. navadna nedelja – stanovska za žene  
 8.00 

13.30 
14.00 

farna božja služba sv. maša  
romanje živega rožnega venca v Št. Jakobu v Rožu 
sv. maša 

Sreda, 11.10.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Ogris, obl., moža, sina in 3 hčere, za 

Tilko in Dolfa Mak ter Šerjakove h.p. in Albina Pegrin, za 
Tomija Ogris – Kopajnik, za Franca Pegrin, obl., za Gregorja 
Mak – Borovnik, obl., za Marijo Mak – Gregej, za Justino in 
Janeza Roblek, za Valentina Kakl, za Marijo Olip, obl. in 
moža Bančija, za Mlakarjeve in Šternove starše in Lenčijo 
Urabl, za Maksa Rakuschek in ženo Zofijo – Trkl, za Emilijo 
Krug, za rajne Roženvenske sestre,  

Petek, 13.10.: Fatimska Mati božja 
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Johanna Oraže – Rožič, za Gertijo 

Oschwaut, za Markeja Kelih in vse Žborcove ter 
Meležnikove rajne, za Micijo Roblek, za Tomija Mak, za 
Lenčijo in Pepa Urabl,  
na čast Sedlški Mariji in prošnja za pomoč, v zahvalo Mariji 
Pomočnici, za zdravje,  

Nedelja, 15.10.: 28. navadna nedelja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 18.10.: sv. Luka - evangelist 

 19.00 sv. maša za Katijo Furjan, za Stefanijo Bergmann, za 
Tomaža, Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za oba Fridija, 
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Uršijo, Gregorja, Hemmo in 
Markusa Mak – Borovnik, za Katijo Furjan, za Marijo 
Mlečnik, sina Primija in Rudija, za Albina Pegrin in Marijo 
Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Luka Dovjak 
– Lukana, in h.p. ter s. 11. v. sv. Uršule,  

Petek, 20.10.:  
 19.00 sv. maša za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za 

Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter Marijo in Remigiusa 
Hassler, za Marka Oražeta, za Maksa in Justino Mak ter 
h.p., za Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco ter 
vse h.p., za Marijo Mali – Pajnar, obl., za Uršulo in Jožefa 
Mautz ter Mihija Pegrin, za Petra Olip, mlajšega, za Mirkota 
Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in starše, za vse rajne 
Marijine spremljevalce na Kobli, za s. 1. v. sv. Uršule, za 
rajne s. 9. v. sv. Uršule, za verne duše, za dober namen,  

Nedelja, 22.10.: 29. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Sreda, 25.10.:  
 19.00 sv. maša za Nuža Kelih – Mlakar, obl. in ženo Marijo, za 

Andreja Dovjak in Hribernikove h.p., za Stankota Kelih, za 
Lonijo Užnik, Marijo Dovjak in s. 21. v. sv. Uršule, za Geralda 
in Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Milijo Husinjo, 
obl.,  

Nedelja, 29.10.: 30. navadna nedelja – stanovska za družino – zimski čas –  
                            misijonska nedelja 
 08.00 farna božja služba sv. maša – ofer za misijone  

nato zajtrk v farnem domu 
Sreda, 01.11.: VSI SVETI 
 8.00 

 
 
 
 

15.00 
 

18.00 

sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Franca in Angelo 
Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa 
Oraže – Ogradnik, za Justijo Olip, obl., moža Jožefa ter sina 
Buaža in Gustlna, za Marijo Olinovec, obl. in moža Petra, 
za Tomija Ogris – Kopajnik, za Ravnikove h.p.,  
branje letnih prošenj in škropljenje grobov – ofer za 
vzdrževanje cerkve 
molitev treh rožnih vencev 

Četrtek, 02.11.: VSI VERNI 
 8.00 sv. maša za Ano in Nežo Magek, obl., za Justino Mak, obl., 

za Kristijana Jug, obl., za Štefana Wassner, ženo Pavlo in 
sina Tomija, za Valentina Dovjak – Zg. Malej, obl., Gretijo in 
Tildo, za  Senčnikove starše, brate in sestre, za Herberta 
Weratschnig in sina, za Katijo Furjan, obl. in moža Hanza, 
za Janeza in Antonijo Leimisch, za Justijo Pavlič, za Helija 
Juch in Zg. Jugove h.p., za Hanzija Užnik – Gregčev in 
mamo, za Hildo Pavlič, za Hanza in Milko Olip ter vse 
Užnikove rajne, za verne duše 

Nedelja, 05.11.: 31. navadna nedelja – stanovska za može  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

zbirka za farno cerkev 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Podgornikove h.p., za 
Franca Hribernik – Malovodnik, za Husove rajne, po namenu 
Vogarjeve družine, po namenu Motlnove družine, za Simona in 
Heleno Wassner, za Tomija Ogris – Kopajnik,  
 
Farni praznik -  € 3.275,00 – Hvala vsem, ki ste pomagala pri 
pripravaha in izvedbi farnega praznika.  
Zbirka za farno cerkev – mesec oktober - € 1.095,00.  
Prisrčen Bog lonaj za vaše velikodušne darove.  

 


