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SVETA SPOVED PRED BOŽIČEM

V tednu pred božičem bo še priložnost za sveto spoved in sicer vsak dan eno uro
pred večerno sveto mašo!

OBHAJILO BOLNIKOV PRED BOŽIČEM

Obhajilo bolnikov po domovih bo v sredo, 20. decembra, dopoldan. Bolnim in
ostarelim priskrbimo moč in tolažbo svetih zakramentov!

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V soboto, 23. decembra, bodo skavti k večerni sveti maši prinesli Luč miru iz
Betlehema. Ponesimo njen plamen v svoje domove z željo po miru in razumevanju.
Bodite pozorni na raznašalce Luči miru po domovih, ki ne prihajajo v imenu naše
župnije in vsi niso vredni zaupanja.

PRAZNOVANJE SVETEGA VEČERA

V nedeljo, 24. decembra, bomo praznovali sveti večer Jezusovega rojstva. Potrudimo se za družinsko bogoslužje po domovih. Priskrbimo blagoslovljeno vodo
in kadilo... Našim družinam obnovimo in ohranimo značaj slovenskega svetega večera. S številnimi večernimi mašami svetega večera smo v zadnjih obdobjih takšno
družinsko praznovanje v veliki meri okrnili. Polnočnica je lahko samo ob polnoči in
kdor more, naj se potrudi in se je tudi udeleži. Sicer je pa naša dolžnost priti k sveti
maši na sam božič. Bo pa sveta maša svetega večera pri farni cerkvi, na Olševku in
v Hrastju ob 17- ih. Polnočnica bo le pri farni cerkvi in v Vogljah.

BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA

V ponedeljek, 25. decembra, bomo praznovali božič, ki je zapovedani praznik
Gospodovega rojstva. Osrednji del praznovanja Odrešenikovega rojstva je obhajanje
svete maše. Ta dan lahko dvakrat prejmemo sveto obhajilo, če seveda prej opravimo
sveto spoved in pokoro. Pri vseh božičnih mašah bo ofer ali darovanje za ogrevanje
farne cerkve in župnišča. Ne pozabimo pa tudi na družinsko molitev ob jaslicah!

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA

V torek, 26. decembra, praznujemo god prvega mučenca in diakona sv. Štefana.
Pri vseh svetih mašah bo blagoslov soli, ki jo potlej lahko dodamo hrani ljudi in krmi
za živino. Ob 10- ih bo sveta maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov konj!

PRAZNIK APOSTOLA IN EVANGELISTA SV. JANEZA

V sredo, 27. decembra, obhajamo praznik apostola in evangelista svetega Janeza.
Pri sveti maši bo blagoslov vina.

SPOMIN NEDOLŽNIH OTROK

V četrtek, 28. decembra, se v bogoslužnem koledarju spominjamo vseh nedolžnih
otrok, ki so pod Herodovo oblastjo umrli mučeniške smrti. Popoldan ob 17- ih bo
sveta maša tudi na Visokem in blagoslov otrok.

PRAZNIK SVETE DRUŽINE

V nedeljo, 31. decembra, bomo obhajali praznik svete družine. Pri sveti maši ob
10- ih bo blagoslov otrok.

PREHOD IZ STAREGA V NOVO LETO

V nedeljo, 31. decembra, bomo sklenili tudi koledarsko leto 2017. Ne pozabimo
na družinsko molitev in blagoslov domov. Pri večerni sveti maši ob 17- ih se bomo
z zahvalno pesmijo zahvalili Dobremu Bogu za ves blagoslov, ki smo ga bili tekom
leta deležni. S pomočjo vere bodimo hvaležni tudi za preiskušnje, ki so nas še bolj
poglobile in utrdile za novo leto!

NOVEGA LETA DAN IN PRAZNIK MARIJE BOŽJE MATERE

V ponedeljek, 1. januarja, ko bomo začeli novo koledarsko leto, bomo hkrati tudi
obhajali praznik Marije svete Božje Matere. Pri jutranji sveti maši se bomo v Marijinih litanijah izročili Njej v varstvo in prejeli evharistični blagoslov za popotnico
v novo koledarsko leto, ki ga ta dan začenjamo. Sveta maša bo tudi dopoldan ob
10- ih in zvečer ob 18- ih!

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

V soboto, 6. januarja, bomo praznovali praznik Gospodovega razglašenja ali praznik svetih treh kraljev. Na predvečer praznika ne pozabimo na družinsko molitev in
blagoslov domov. Zaradi družinskega praznovanja tretjega svetega večera, bo ob
prvem petku sveta maša na Visokem že zjutraj ob 8- ih. Na sam praznik Gospodvega
razglašenja pa bo sveta maša pri farni cerkvi zjutraj ob 8- ih, dopoldan ob 10- ih in
zvečer ob 18- ih.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Na nedeljo po Gospodovem razglašenju, 7. januarja, bomo obhajali praznik Jezusovega krsta. Ob tej priložnosti se lahko s hvaležnostjo spomnimo tudi svojega krsta.
K sveti maši ob 10- ih še posebej lepo vabljeni vsi otroci, ki so bili v naši župniji
krščeni v koledarskem letu 2017. Vse te novokrščence bomo po imenu predstavili
župnijskemu občestvu, katerega sestavni del so postali prav po prejemu prvega in
najpomembnejšega zakramenta svetega krsta. Zanje bomo še posebej molili blagoslovno molitev in vsakega posamič skupaj s starši tudi blagoslovili.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 21. decembra, bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev; v četrtek,
28. decembra, bo eno uro pred sveto mašo molitev oblikovala Frančiškova skupina;
v četrtek, 4. januarja, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek,
11. januarja, bo pred Najsvetejšim ponovno tiha in zasebna molitev.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec marec 2018.
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GACIJAN
misijonar

18.00 †Mihaela Velkavrh, obl.
†Magdalena Hočevar, obl.
†Štefan Šavs

URBAN V.
papež

18.00 †Janez in Frančiška Golob
†Pavla, obl. in Jože Kern

DOMINIK
opat

18.00 †Marija Hudobivnik, 30. dan
†Vera in Franci Baligač
†Franc Klemenčič, obl.

PETER KANIZIJ
18.00 †Marija Dermastja, obl.
duhovnik in
†Ljudmila Svetelj, obl.
cerkveni učitelj
FRANČIŠKA
CABRINI
redovna ust.

18.00 †Branko Sukič, 7. dan
†Ana, obl. in Anton Sajevic
†Janez, obl. in Frančiška ter brat Janez Sušnik

JANEZ KANCIJ 18.00 †Franc Globočnik, 7. dan
†starši Kveder
duhovnik
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA
BOŽIČ GOSPODOVO
ROJSTVO
ŠTEFAN
diakon in muč.
- dan državne
samostojnosti
JANEZ
apostol in
evangelist

8.00
10.00
17.00
17.00
00.00
8.00
10.00
8.00
8.00
10.00
18.00
18.00

za farane; 8.00 †Frančiška in Ana Križaj (OLŠEVEK)
za Božji blagoslov v družini
†Irena Potočnik; v zahvalo in priprošnjo za varno vožnjo
†Rozalija Sajevic (OLŠEVEK)
za farane; za stanovitnost duhovnikov; za milost vere
†Ivan Lanišek; 8.00 †Irmina Pernuš (OLŠEVEK)
†Višnarjevi; 18.00 †Marija Jarc
†Jožef Štirn, obl.
†Štefanija in vsi rajni iz družine Lombar (OLŠEVEK)
†Marjan Brezar, obl.; 10.00 †Miha Kern, obl.(SR. VAS)
†Matija, obl. in starši Čebulj
†Jože Vidmar, obl.
†Anamarija Rozman
19.00 †Janez in Frančiška Pipan ter Miha Štern (LUŽE)

NEDOLŽNI
OTROCI
mučenci

17.00 †Anton Karun, 30. dan
†Neža Pikš (VISOKO)
18.00 †Jernej Jagodic; †Aljaž Kozamernik

TOMAŽ
BECKET
škof in muč.

18.00 †Jurij Celjer, 30. dan
†Miha in Marija Šenk, obl.

FELIKS I.
papež
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

18.00 †Minka, obl. in Janez Maček
†Nikolaj Ribnikar in Sašo Petrovčič
8.00 za farane; 8.00 †Dragica Brolih (OLŠEVEK)
10.00 †Urška Ovsenik
17.00 v zahvalo; za zdravje

JANUAR

1

PONEDELJEK
JANUAR

2

TOREK
JANUAR

3

SREDA
JANUAR

4

ČETRTEK
JANUAR

5

PETEK
JANUAR

6

SOBOTA
JANUAR

7

NEDELJA
JANUAR

8

PONEDELJEK
JANUAR

9

TOREK
JANUAR

10

SREDA
JANUAR

11

ČETRTEK
JANUAR

12
PETEK

JANUAR

13

SOBOTA
JANUAR

14

NEDELJA

MARIJA
BOŽJA MATI
- novo leto

8.00
8.00
10.00
18.00

za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini
†Ana Sajevic (OLŠEVEK)
†Anton, obl. in Frančiška Kavčnik
v zahvalo in priprošnjo za službo

BAZILIJ VELIKI
18.00 †Boris Brezar, obl. in Štefan Kurnik
škof in cerkveni
†Ana Gašpirc
učitelj
PRESVETO
JEZUSOVO
IME

18.00 †Vencel Peternel
†Nace Murko, obl.

ANGELA
FOLINJSKA
redovnica

18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Martin in Alojzija Porovne

MILENA
devica

8.00 †Janez Tomažič, obl. (VISOKO)
18.00 †Antonija Novak
†Angela Paušer

GOSPODOVO 8.00 v zahvalo in priprošnjo; 8.00 †Pavla Kern, obl.
(OLŠEVEK)
RAZGLAŠENJE 10.00 †Cecilija Bitenc
- sv. trije kralji 18.00 †Gabrijela in starši Kavčič
8.00 za farane; 8.00 †Julijana Zaplotnik (OLŠEVEK)
NEDELJA
8.30 †Janez Golorej, obl. (VOKLO)
JEZUSOVEGA
10.00 †Franc Jagodic, obl.
KRSTA
19.00 †Branko Sukič, 30. dan
SEVERIN
opat
HADRIJAN
opat

18.00 †Alojz Barle, obl.
†Anton Potočnik
18.00 †Zdravko Potočnik, obl.
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

GREGOR NIŠKI
18.00 †Franc Logar in Antonija Vrhovnik
škof in
po namenu
cerkveni učitelj
PAVLIN
OGLEJSKI
škof

18.00 †Franc Globočnik, 30. dan
†Franc in Frančiška Ajdovec, obl.

TATJANA
mučenka

18.00 †Pavel Hudobivnik, 30. dan
†Anton Karun

HILARIJ
18.00 †Ivan in Ivana Maselj, obl.
škof in
†Marija Just, obl.
cerkveni učitelj
8.00 za farane; 8.00 †Kristina Košnjek, obl. (OLŠEVEK)
2. NEDELJA
10.00 †Anton in Ivan Cankar
MED LETOM
19.00 †Franc in Marinka Rabič, obl.
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