
 
 
 
 
 
 

 
 

Z leti sem se 
naučila,  
da je živeti  
iz srca veliko 
pomembnejše,  
kot živeti  
iz ponosa.  
Življenje je lepše,  
ko ljubiš in  
daješ iz srca,  
kot pa da  
razmišljaš in  
deluješ iz ega. 
Spoznala sem,  
da je 
razumevajoče  
srce večje sreča, 
kot pa etiketa 
ponosnega 
človeka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitnice 

 

Otoki 

 
Otoki imajo za človeka posebno 
privlačnost. Z otoki povezujemo vedno 
vodo in obalo, morje in sonce, drevesa 
in cvetje, svež vetrič in zdrav zrak. Otoki 
obljubljajo počitek in oddih, srečo in 
blaženost. Zato ni čudno, če so otoki pri 
turistih tako priljubljeni, posebno še, ko 
nas lahko danes letala prepeljejo 
kamorkoli.  
 
Otoki pa so tudi simbol za naše življenje. 
Sredi sive vsakdanjosti si ustvarjamo 
otoke veselja, otoko tihote, otoke sanj. S 
cvetlicami okrašen balkon ali vrt, izlet v 
hribe, igranje taroka ali šaha, branje 
kake knjige, pod senčnatim drevesom 
ali časi molitve so lahko taki otoki. Ti 
otoki so dosegljivi v vsakem času, ne da 
bi se morali poprej to prijaviti ali si 
rezervirati prostor.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04.07. – 31.07.2022   

 
 

Krištofova nedelja 

 
Hitrost je ponos našega časa.  

Če kdo divja s sto kilometri po cesti,  
se mu to zdi imenitno,  

kot da bi to bila njegova zasluga,  
da je tako hiter.  

Seveda,  
če se pojavi kakšen vol na cesti,  

potem je konec ponosa  
in sto konjev (konjskih moči)  

se mora ustaviti pred enim volom.  
Vozniki se začno tedaj jeziti  
nad volom in ga zmerjati.  

Ne slutijo namreč,  
da je vol namig od zgorja,  

ki jih želi opozoriti ne na  
nepopolnost ceste, temveč na 

nepopolnost življenja. 
 Človek bi mislil,  

da bo tak božji namig z volom  
dovolj viden in jasen.  
Toda ljudje so slepi  

vse do drevesnega debla,  
ob katerem se ponos in hitrost tako hitro 

spremenita v kup pločevine in kosti. 
Peter Bamm 

 
 



 03.07.2022      Oznanila         31.07.2022  
Nedelja, 03.07.: 14. navadna nedelja – selsko žegnanje 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

nato procesija 
mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica 

Ponedeljek, 04.07.: sv. Urh 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek obl. in 

Betijo Conrad, obl., za Anico Roblek – Krištan, za 
Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, 
za Lizijo Piskernik – Vogar, za Urha Piskernik, obl., 
ženo, starše, brata in sestri, za Heleno Dovjak, obl., 
za Marijo Olip ter sestre Nežijo in Nanijo, za Handra 
Dovjak, za Pepija Ravnika, obl., za Marijo Oraže – 
Kvadnikova in moža Folta ter vse Kvadnikove h.p., 
za Ano Oraže – Gašper, za Tomaža Jug, obl., za 
Zdravkota Jug, obl., za Slavkota Avsenika in h.p., za 
Nužija Oraže – Priposnik, za Helija Juch in starše, za 
Cilijo, Jožefa in Heleno Dovjak, za vse rajne dušne 
pastirje, za duhovniške in redovniške poklice 
 

Petek, 08.07.:  
 8.00 šolarska sv. maša v zahvalo za uspešno in prijetno 

šolsko leto, za Veroniko Žmaucer, obl.,  
Nedelja, 10.07.: 15. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 13.07.:  

 17.00 sv. maša na Seldcah za Ano Oraže – Motl, obl., na 
čast Mariji Devici in prošnja za pomoč ter vero,  
 

Petek, 15.07.:  
 19.00 sv. maša za Tomaža Mak, obl., Andreja Dovjak – 

Hauptman, obl., za Valentina Male in Grabnarjeve 
rajne, za Pavlino Jug, obl., za oba Maksa in Justino 
Mak ter h.p., za Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in 
hčer Pepco, za Nuža Ravnika, ženo Heleno, tri 
hčere in tri sine, za Rezijo Oraže, obl., za Christiana 
Travnik, za Lizijo Mak, za Šternove in Mlakarjeve 
starše in sina Hanza,  

Sobota, 16.07.:  
 10.00 sv. maša na Setičah  

Nedelja, 17.07.: 16. navadna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Petek, 22.07.:  

 19.00 sv. maša za Mihija Pegrin, obl., za Nežijo Olip – 
Vrtnik, obl., za Hanzija Jug – Cofl, obl., ter sinova 
Geralda in Hannesa, za Franca Pegrin, za Anico 
Roblek – Krištan, za Marka Oražeta, sestro Meti in 
brata Maksa, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, 
sestre in h.p., za Nužija Oraže – Priposnik, za Justijo 
Roblek – Kacmun, za Tomija Ogris, obl. in ženo 
Nanijo – Kropivnik, za Pepco Mak – Špičjak, za Marijo 
Olip – Košutnik, za Ursulo Mautz, obl. in moža Jožefa, 
za vse pozabljene verne duše,  

Nedelja, 24.07.: 17. navadna nedelja – Krištofova nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša – po maši blagoslov 

vozil 
nabirka za MIVO 

Torek, 26.07.: sv. Ana in sv. Joachim 
 9.30 sv. maša na Macni na čast sv. Ani  
Petek, 29.07.:  
 19.00 sv. maša za Ano Lipuš, za Pepco Mak, obl., za Cilko 

Kelich, za Uršulo Mautz in Stanko Pegrin, za Pavlo 
Wassner, obl., za Kristjana in Marijo Jug ter sina 
Felixa, za Gabijo in Hugota Westreicher ter Helmuta 
Dolnig, za Uršijo in Tomija Oraže ter Justijo Mack, za 
sestre 24. v. sv. Uršule, na čast sv. Krištofu,  

Nedelja, 31.07.: 18. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 

 
VEČNA LUČ: za Jožefa in Uršulo Mautz ter vse h.p., po namenu 
Krištanovih, po namenu neimenovanih, po namenu Kvadnikove 
družine, za Nužija Oraže – Priposnik, za Hajnžijeve h.p., po namenu 
Zg. Bošnjakovih, po namenu Colnarjevih 
  
 


