
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Merite svoja  

leta po  

številu 

prijatevljev,  

ne let.  

 

Merite svoje 

življenje  

po številu 

nasmehov  

ne solz.  

 
John Lennon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveti Duh 

 

Sveti duh je studenec vse resnice! 

Je Božji dih, je darovalec življenja! 

Naj te preseneti sredi dneva, 

naj te spremlja pri vsem kar načrtuješ, 

naj te napolni s svojimi darovi, 

naj te poišče, če se oddaljiš od 

življenja, 

naj ti pomaga se zbrati, če nimaš več 

cilja, 

naj te zasleduje, če te vse zapušča, 

naj ti da krila pri vsem kar delaš, 

naj ti prihaja naproti, ko ga boš iskala, 

naj ti stoji ob strani, ko bodo misli odšle 

daleč stran, 

naj ti pomaga razumeti, ko ne boš več 

razumela, 

naj te zlomi, ko otrdi tvoja volja, 

naj te razžari, ko se ohladi tvoja 

ljubezen, 

naj te preplavi s svojo ljubeznijo, ko 

bos zazrta preveč vase, 

naj te napolni z novo močjo, če boš 

čutila, da je v tebi sama praznina, 

naj te razveseli, če boš žalostna, 

naj te objame, če boš osamljena, 

in ko boš ostala brez besed, takrat bo 

molil v tebi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2021 – 24.05.2021 

 
Materinski dan 

 

V svojem srcu skrivaš  

tisoč bolečin, skrbi.  

Dan za dnem odkrivaš  

luč, ki v duše se iskri.  

 

Hvala draga mama,  

ker si nam dala življenje,  

pa zase draga mama,  

si zadržala vso bol.  

 

In če enkrat jutri  

v daljni, tuji pojdem kraj,  

v mojem srcu svetla  

bo ljubezni tvoje luč! 

 

Hvala draga mama  

za ljubezen in srce.  

Za življenje, draga mama,  

Hvala, hvala ti za vse.  

 

Hvala, srce moje ti kliče! 

Hvala za tvojo skrb.  



02.05.2021      Oznanila         24.05.2021 
Nedelja, 02.05.: 5. velikonočna nedelja 
 6.30 

8.00 
 
 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  
mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica  

Ponedeljek, 03.05.: sv. Filip in Jakob - apostola 
 09.00 sv. maša na Sapotnici  

Torek, 04.05.: sv. Florjan – mučenec 
 19.00 sv. maša na čast sv. Florjanu za odvrnitev požarov, za 

Hanza Ogris – Kovač, za Flora, Angelo in Stankota Kelih – 
Dolinar, za Tomaža Jug, za Nežijo in Marijo Olip – Vrtnik, 
za Užnikove h.p. in pozabljene verne duše, za Helija 
Juch, obl., za Šimana – Zg. Juga in sina Hanzija, za Petra 
Olip, ml., obl., za Heleno in Petra Olip ter verne duše,  

Petek, 07.05.: prvi petek 
 19.00 sv. maša za Marijo Florjanko in Milijo Husinjo, za Ano 

Oraže – Motl, obl., za Franca in Marijo Mak, za Marijo 
Magek, obl., za Maksa Magek in Simona Kozian, za 
Katarino in Janeza Roblek, za Pavelna Mak – Gregej, za 
Justina in Janeza Roblek, za Veroniko Dovjak, Hoc, za 
Matija Olip, ženo Marijo in vse h.p., za Marijo Mak in sina 
Lojzeta, za s. 24. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 09.05.: 6. velikonočna nedelja – materinski dan 
 6.30 

8.00 
farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  

Torek, 11.05.: 2. prošnji dan 
 19.00 sv. maša za Marico Čertov, Lonijo Užnik in Franca 

Hajnžiča, za Jožefa Dovjak, za Honza in Milko Olip, za 
duhovniške in redovniške poklice, na čast sv. Duhu za 
farno občestvo, 
 

Četrtek, 13.05.: VNEBOHOD 
  

 
 
 
 
 

6.30 
8.00 

za Marijo Piskernik, obl., za Vrbnikovega dedeja, babico 
in h.p., za Hanza Kelih – Mlakar, za Handra Dovjak, za 
Honza in Milko Olip, za Hildo Pavlič, za Albina Pegrin in 
Marijo Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero,  za 
spreobrnenje grešnikov, za duhovniške in redovniške 
poklice, 
sv. maša  
sv. maša  

Petek, 14.05.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Marijo Ogris – Kovač, za Marico 

Čertov, Pepco Mak in Mirkota Oraže, na čast Mariji 
Devici in prošnja za pomoč in vero, za zdravje,  

Nedelja, 16.05.: 7. velikonočna nedelja  
 6.30 

8.00 
farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  

Petek, 21.05.:  
 19.00 sv. maša za Uršijo in Tomija Oraže, starše in brate, za 

Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in h.p., za Franca 
Pegrin, za Alfreda Mack, obl., za Jakoba Pegrin, obl., za 
Maksa in Marijo Travnik ter sina Tomija, za Joza Žnidarja, 
obl., za Žnidarjevega Nuža in Milijo, za Adamkovo 
Marico, za Stanislavo Pegrin, za Janeza in Lizo Mlečnik, 
za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Paulino Jug, 
za Joza Čertov in Senčnikove h.p., za Jožefa Mautz in 
h.p., za Alojzijo Stern, za Flora in Uršulo Dovjak, za Tomija 
Mak, obl., za verne duše,  

Nedelja, 23.05.: BINKOŠTNA NEDELJA 
 6.30 

8.00 
farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  

Ponedeljek, 24.05.: BINKOŠTNI PONEDELJEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.30 
8.00 

za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Fanijo Hribernik, 
za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, 
za oba Maksa in Justino Mak, za Kuheljnovega Hanzija, 
tri strice, dedeja in babico, za Folta Oraže – Kvadnika, 
obl., za Ano in Toma Ogris, 2 sina in hčer, Mariji v zahvalo 
za zdravje, na čast sv. Jezusovemu in Marijinemu Srcu za 
Božji blagoslov v fari, mir med ljudmi in po svetu, na čast 
sv. Janezu Bosku in Mariji pomočnici za duhovno rast v 
Selah, našo mladino in otroke 
sv. maša  
sv. maša  

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, za 
verne duše, po namenu Zg. Bošnjakovih, za Hajnžijeve h.p., za vse 
Ravnikove h.p., za Vrtnikove h.p. 

 

OBVESTILO 

V nedeljo, 09.05.2021 bo Tatjana Merkač pred cerkvijo prodajala 
šopke ter sadike balkonskega cvetja.    


