
 

 

 

 

 

Človeka osrečijo 
njegovi lastni 
napori, brž ko 
spozna potrebne 
prvine za srečo: 
preproste užitke, 
pogum, 
nesebičnost, 
ljubezen do dela 
predvsem pa čisto 
vest.  
 
George Sand  

 
 

*** 
 
 

Vsi so mi nevoščljivi, 
ker si upam živeti 
tako, kot mi je všeč. 
Nadarjenost, uspeh, 
bogastvo ti 
odpustijo, samo 
sreče ne 
odpuščajo.  
 
Hans Habe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas za srečo 

 
Dober dan,  
dragi človek,  
vzemi si čas,  
da boš srečen! 
Ti si čudež, ki hodi,  
edini nenadomestljiv na zemlji.  
Ali to veš?   
Zakaj se ne čudiš,  
zakaj ne občuduješ,  
se ne veseliš samega sebe  
in vseh drugih okrog sebe?  
Mar si popolnoma ravnodušen,  
mar ti nič ne pomeni to,  
da živiš, da smeš živeti?  
Da imaš čas za pesem,  
za ples, čas za srečo?  
 
Čemu izgubljaš čas  
v neumnem tekmovanju  
za denarjem?  
Čemu kopičiš skrbi za  
jutrišnji in pojutrišnji dan?  
Čemu se prepiraš,  
dolgočasiš,  
čemu se utapljaš v  
nesmiselnih užitkih,  
čemu spiš, ko sije sonce?  
Mirno si vzemi čas, da boš srečen! 
Čas ni hitenje od zibelke do groba.  
Marveč kraj za parkiranje na soncu! 

P. Bosmans 
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Otroci in cvetlice 

 

 
Otroci smo očarani 

nad dišečimi cvetlicami 
in gosto olistanimi drevesi. 

Cvetlice, 
rumene in modre, 

rdeče in bele, 
drevesa, velika in močna: 
Kako nežni so vaši popki, 

kako sveži so vaši listi, 
kako dobri so vaši sadeži! 

 
Cvetlice in drevesa 

smo tudi očarana nad vami,  
otroci, 

rumeni in rjavi, 
črni in beli. 

Kako lepi so vaši obrazi, 
kako žareče so vaše oči, 
kako dobra so vaša srca! 

John Gnanabaranam 

 
 



 12.06.2022      Oznanila         04.07.2022  
Nedelja, 12.06.: SVETA TROJICA 
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša  

Ponedeljek, 13.06.: sv. Anton Padovanski – cerkveni učitelj 
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Kališnikove h.p., za Hanza in 

Milko Olip, za Lizijo Piskernik, za Justino Roblek, brata, 
sestro in starše, za Finijo Dovjak, za Pepco in Matija 
Čertov, za Meležnikove h.p., za Hanza Dovjak – 
Meležnik, za Marijo Florjanko, sina Nantija in hčer s. 
Emanuelo, za Justo in Gustlna Dovjak – Podlesnik, za 
Maksa in Zofijo Rakuschek – Trkl, obl., na čast Mariji 
Devici in prošnja za pomoč in vero,  

Četrtek, 16.06.: SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI 
 8.00 sv. maša za Stanko Pegrin, obl., za Heleno Ravnico, 

obl., za Marka Oražeta in Nikija Hribernik, za Janeza 
Pegrin – muteca, za Matija Čertov, obl., za Handra 
Dovjak, za Hanza Kelih – Mlakar, za Franca Mak – 
Sončnik, obl., za Cilko Kelich, za Pepco Mak – 
Špičjek, za Christiana Travnik, za Marijo Olip – 
Košutnik, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji 
pomočnici za duhovno rast v Selah in našo mladino 
in otroke - nato procesija 

Nedelja, 19.06.: 12. navadna nedelja 
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Petek, 24.06.: SRCE JEZUSOVO 
 19.00 sv. maša za Alojza Čebul, za Aloisijo Stern, za Maksa 

in Zofijo Rakuschek – Trkl, obl., za Gabriela Roblek, 
obl., starše, brata in sestro, za Francko in Lenarta 
Užnik, za Tomija in Ano Ogris – Kopajnik, za Valentina 
Male in Grabnarjeve rajne, za Elizabeto Suklitsch in 
Rupčeve rajne, za Mairitscheve rajne, za Uršijo in 
Tomija Oraže – Ražar, za Kristjana in Marijo Jug ter 
sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak – 
Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Tomaža 
in Nežijo Jug ter tri sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo 
in Silvijo Roblek, za Franca Užnik, obl. in brata Emila, 
za Hanza Ogris – Kovač in ženo Marijo, za Mirkota 
Oraže – sp. Jug, brata, sestre in h.p.,  

Nedelja, 26.06.: 13. navadna nedelja  
 7.30 

8.00 
priložnost za spoved 
farna božja služba sv. maša 

Sreda, 29.06.: SVETI PETER IN PAVEL - apostola 
 19.00 sv. maša za Tilko Mak, obl., moža, starše, brata in 

sestri, za Anico Roblek – Krištan, za Petra Olip, 
mlajšega in ženo Edith, za Finijo in Hanza Dovjak, za 
Heleno Olip in moža Petra, za Ano Oraže – Gašper, 
za Justijo Roblek – Kacmun, 

Petek, 01.07.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Franca Hajnžiča, obl., za Finijo Dovjak, 
za Marijo Lipuš, za Hanzija Čertov – Adamk, za 
Hanza Travnik,  

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 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 Slavkota Avsenika in h.p., za Cilijo, 
Jožefa in Heleno Dovjak, za vse rajne dušne pastirje, 
za duhovniške in redovniške poklice 

 
VEČNA LUČ: za Mihija in Stanko Pegrin, za Grabnarjeve rajne, za 
Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, po namenu neimenovanih, po 
namenu Kvadnikove družine, za Zgornje Jugove h.p.,  
  
 


