
 

 
 
 
 
 
 
 
Prejemati in ne 
odpovedovati 
se! 
 
Pravimo, da je 
postni čas 
odpovedovanja, 
vendar je to čas 
obdarovanja. 
Kdor je pripravljen, 
da se odpre Bogu 
in človeku in da 
ga obdarujejo, bo 
v postnem času 
bogatejši in ne 
revnejši.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plamen očiščenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsaka sveča  
je odsev svetlobe,  
ki je v Betlehemu  
zasijala v temo sveta.  
 
Gospod,  
naj bo plamen sveče,  
ki ti jo prižigam,  
odsvit luči,  
s katero me prešinjaš 
v odločitvah in težavah.  
Naj bo ogenj,  
ki sežiga ves ponos v meni,  
vse nečisto in sebično.  
naj ogreje mi srce  
in nauči ljubiti.  
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PEPELNICA 
 
Pepel:  
Vse, kar delaš, je minljivo.  
Danes ali jutri bo razpadlo.  
In ti boš umrl, tvoje ime bo ugasnilo.  
 
Križ:  
Jezus je na križu odpravil vse tisto,  
Kar je nezadostno, minljivo in končno.  
Celo smrt.  
 
Pepelnat križ:  
Naj vodijo tvoje slepe ulice  
K Jezusovem križu.  
Naj te zaznamuje  
pepel tvojega neuspeha,  
toda tudi znamenje  
tvojega odrešenja.  

 



28.01.2018      Oznanila         04.03.2018 
Nedelja, 28.01.: 4. navadna nedelja – stanovska za otroke  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 31.01.: Sv. Janez Bosko – duhovnik, ustan. salezijancev 
 18.00 sv. maša za rajne športnice in športnike, za Metijo Mak, 

obl. in moža Tevžija, za Mirkota Oraže, za Katijo Furjan, 3 
sestre ter vse s. 14. v. sv. Uršule, za Lonijo Užnik in Franca 
Hajnžiča,  

Petek, 02.02.: SVEČNICA – gosp. darovanje, prvi petek 

! 19.00 sv. maša za Marijo Florjanko, za Tomija Ogris – Kropivnik, za 
Ursulo Oraže, za Mlakarjeve in Šternove starše, za Ano 
Velino, obl., za Francija Malle, Strau, za Geralda in 
Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Petra Olip, ml., za 
Janeza in Antonijo Leimisch, za Albina in Šimeja Olip, za 
Angelo Kelih ter sestro Nanijo, za Petra Hribernik, za Marka 
Husa, ženo Milijo in 2 sina, za Helija, Zg. Juga, obl.,  
za žive in rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi, za žive in 
rajne Marijine spremljevalce Povoz, za s. 16. v. sv. Uršule,  
blagoslov sveč, blažev žegen 
 

Nedelja, 04.02.: 5. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

zbirka za farno cerkev 
Sreda, 07.02.:  
 18.00 sv. maša za Franca Hribernik – Malovodnik, za Lonijo Užnik, 

obl., za Petra Olinovec, obl., za Lojzija Kelich, obl. in vse 
Čevhove h.p.,  

Petek, 09.02.:  
  

18.00 
obhajanje bolnikov  
sv. maša za Hanzija Mak, obl. in ženo Nanijo – Jager, za 
Francija Stern, za Dr. Emila Smolnig, obl., za Ano Hribernik, 
za Marijo Travnik, obl.,  
 

Nedelja, 11.02.: 6. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Torek, 13.02.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Branka Korotaj, obl., za s. Serafino 

Roblek, obl. in starše, za Sabino in Folta Olip – Tratnik, za 
Micijo Roblek, za Pepco in Matija Čertov ter h.p., na čast 
Mariji Devici in prošnja za pomoč, Mariji pomočnici v 
zahvalo, za Marijine spremljevalce na Borovnici, za zdravje 
na duši in telesu, za duhovno rast v Selah in mladino,  

Sreda, 14.02.: PEPELNICA – začetek postnega časa 
 

! 
9.00 

19.30 
sv. maša na čast sv. Valentinu v Glinjah  
sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 
Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za 
direktorja Jaklitscha, za Nuža Ravnika, obl., za Marijo Zofijo 
Dovjak, za Kožilovega Andra, dedija in babico ter 3 hčere, 
za Notburgo Dovjak, obl. in vse Štinove h.p., za Marijo 
Užnik in brata Jakija, za Tomaža, Nežijo, Pepija in 
Zdravkota Jug, za Geralda in Hannesa Jug, za oba Fridija, 
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Luka Dovjak – Lukana, ženo 
Marijo in dve hčeri, za rajne Marijine spremljevalce na 
Kobli, obred pepeljenja 

Nedelja, 18.02.: 1. postna nedelja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 21.02.:  
 17.00 

18.00 
priložnost za sv. spoved 
poglobitvena sv. maša za Jožefa Olip, obl., ženo Justino 
ter sinova Gustlna in Blaža, za Valentina Male in 
Grabnarjeve rajne, za Ursulo Oraže,  
upokojeni nadškof Alojz Uran  

Petek, 23.02.:  
 18.00 sv. maša za Heleno Wassner, obl. in moža Simona ter h.p., 

za Marijo Kelih – Mlakar, obl. in moža Nuža, za Katijo in 
Hanza Furjan, za Mirkota Oraže, sp. Jug, brata, sestre in 
starše, za s. 16. v. sv. Uršule,   

Nedelja, 25.02.: 2. postna nedelja – stanovska za otroke  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 28.02.:  
 18.00 sv. maša za Honza Olip, obl. in ženo Milko, za Maksa Oraže 

– Motl, obl., za Marijo in Franca Mak – Sončnik, obl.,  
Petek, 02.03.: prvi petek 
  

18.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Ursulo Oraže, za Marijo Čertov – Senčnik, obl., 
za Marijo Roblek, obl., moža Urha in sina Gabrijela, za 
Justino Stern, obl., za Hermana Hribernik, obl., za Karlija 
Pristovnik, za s. 2. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 04.03.: 3. postna nedelja – stanovska za otroke  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Večna luč: po namenu neimenovanih, za vse Krištanove rajne, 
po namenu Zg. Bošnjakovih, za Sončnikove h.p., po namenu 
Priposnikovih, za Grabnarjeve rajne, za Uršulo Oraže, za Heleno in 
Simona Wassner  


