
 

 

 
 
 
 

Nauči se 

hvaležnosti 
     
 

Ljubeče  
sprejmi  
vsako drobno 
DARILO  
življenja,  
priznaj,  
da si ga  
dobil, 
in ga ceni.  
Ne boš  
srečen,  
če bos  
kopičil stvari, 
dokler ne boš 
zadovoljen  
s tem,  
kar imaš.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marijin mesec Maj 

 
Ozri se v zvezdo, pokliči Marijo! 
O, ti kdor koli že si, ki čutiš,  
da te povodenj tega sveta  
premetava med nevihtami 
in viharji, ne odvračaj oči  
od bleska čudovite Zvezde! 
Če privršijo vetrovi skušnjav,  
če zadeneš ob čeri nadlog, 
ozri se v Zvezdo, pokliči Marijo! 
Če te pretresajo valovi napuha, 
obrekovanja ali zavisti, ozri se 
v Zvezdo, pokliči Marijo! 
Če jeza ali lakomnost ali mesena 
poželjivost butajo ob ladijco  
tvoje duše, ozri se k Mariji! 
Če se vznemirjen zaradi velikih 
pregreh in osramočen zaradi 
umazanije vesti začenjaš pogrezati v 
brezno žalosti, v prepad obupa, 
pogled 
v Zvezdo, pomisli na Marijo! 
V nevarnostih, v stiskah, v negotovstih, 
pomisli na Marijo, pokliči Marijo! 
Naj en odstopi od tvojega srca, 
in da dosežeš naklonjenost 
njene priprošnje, ne nehaj 
posnemati njegova življenja! 

Sv. Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2021 – 02.05.2021 

 
Sveti Jožef - delavec 

 
Ni praznik, predragi,  

naše življenje,  
življenje naj bode  
ti delaven dan! 

Od zore do mraka  
rosan in potan  
ti lajšaj in slajšaj  

človeško trpljenje!  
Ne plaši se znoja,  
ne straši se boja,  

saj moško dejanje  
krepčuje moža,  

a pokoj mu  
zdrave moči pokonča,  

dejanje ti ljubi,  
a boj se pokoja!  
Dolžan ni samo,  

kar veleva mu stan,  
kar more,  

to mož je storiti dolžan!  
Na delo tedaj,  

ker resnobni so dnovi,  
a delo in trud ti nebo blagoslovi! 

(Simon Gregorčič)  



11.04.2021      Oznanila         02.05.2021 
Nedelja, 11.04.: BELA NEDELJA  
 6.30 

8.00 
11.00 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  
zaobljubljena procesija na Žihpolje in sv. maša 

Torek, 13.04.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Marijo Ogris – Kovač, 

na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in 
vero, za zdravje,  
 

Petek, 16.04.:  
 19.00 sv. maša za Franca Pristovnik, obl., za Marijo 

Žnidarco, obl., za Uršijo in Tomija Oraže ter 
Ražarjeve h.p., za Angelo Užnik – Pajnar, za 
Primoža Mlečnik, za Nanijo Kelih, obl.. in 
Čevhove h.p., za Matija Čertov str., obl. in 
Tevlnove h.p.,  
 

Nedelja, 18.04.: 3. velikonočna nedelja 
 6.30 

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

Sreda, 21.04.:  
 19.00 sv. maša za Stanislavo Pegrin, za Valentina in 

Katarino Magek, obl., za Hermana Hribernika, 
obl., za Karlija Pristovnik, za Ericha Ogris, obl., za 
Albina Lexe in ženo Heleno, obl., za Veroniko 
Dovjak – Hoc,  

Nedelja, 25.04.: 4. velikonočna nedelja 
 6.30 

8.00 
9.30 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  
sv. maša v Št. Tomažu 

Sreda, 28.04.:  
 19.00 sv. maša za Josefa Piskernik, obl., za Alojzijo 

Stern, obl., za Cilijo, Jožefa in Heleno Dovjak, za 
Francija Jerlich in h.p., za Florjana Kelih – 
Florjan, obl., za Valentina Male in Grabnarjeve 
h.p., za Markusa Mairitsch, obl., za Husovega 
Markota, za Petra Olip, st., obl.,  
 

Sobota, 01.05.:  
 19.00 šmarnična pobožnost v farni cerkvi 

 
Nedelja, 02.05.: 5. velikonočna nedelja 
 6.30 

8.00 
 
 

19.00 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  
mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica  
šmarnična pobožnost v farni cerkvi 

 
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Handra Dovjak, po 
namenu neimenovanih, za verne duše, po namenu Zg. 
Bošnjakovih, za Hajnžijeve h.p., za vse Žvižgijeve h.p.,  

 

 

OBVESTILO 

 

Zaobljuljene procesije Obirčanov v Sele in Selanov na 
Obirsko letos odpadejo.  


