
 
 
 
 
 
 

 
Ko srce začuti, da je 
za sencami dnevnih 
dogajanj vse tako, 
kot mora biti, 
potem duša vzdrhti 
v radosti. Potem se 
prerodi v radostno 
hvaležnost, v 
zahvalo, v 
brezmejno veselje. 
JOŽE URBANIJA 

 
     *** 

 

Nekega dne bodo 
tudi uradno priznali, 
da to kar smo 
poimenovali 
realnost je večja 
iluzija od sanj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Na goro 

 
Ostro nazobčena gmota gore zarisuje 
apnenčaste hrbte v nebesno modrino. Ozka 
peščena pot se v strmi krivulji vzpenja med 
samotnimi macesni.  
Zrak drhti v soparni vročici. Molče se 
vzpenjamo nad prepadi.  
Tišino zmoti le odmev udarca, kadar kakšna 
noga zadene ob kamen.  
Milostni trenutki, ko sem sama s seboj.  
Z vsakim korakom kvišku odpade kakšno 
breme preteklih dni: strah pred zavrnitvijo in 
želja po uspehu, pretirana samokritičnost in 
užaljena bolečina, prizadeto samoljublje in 
zlagane iluzije.  
Negativni občutki, ki so jih ustvarila v meni 
moja lastna čustva. 
Kako težko jih je priznati! 
Tako preprosto je, če so krivi drugi: težka 
mladost in nezreli starši, privoščljiva tašča in 
nevzgojeni otroci, stremuški šef in konkurenčna 
stranka, revma v kolenu in ljubi Bog.  
Res – najtežje je spoznavati sebe in si priznati: 
JAZ se moram nujno spremeniti! 
Na vrhu smo. Nahrbtniki padajo z ramen, 
osušene ustnice, se žejno dotaknejo ponujene 
tekočine. 
»Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. 
Kdor vame veruje, bodo iz njegovega ostrčja 
tekle reke žive vode!« 
Tu, na vrhu gore razumem najlepše besede:  
svoboda, resnica in ljubezen. Natoči mi žive 
vode, Gospod! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21.08. – 11.09.2022   

 
 

Čudež 
 

Vemo, 
kako se lomi svetloba,  
toda svetloba  
ostane čudež. 
 
Vemo,  
kako raste rastlina,  
toda rastlina 
ostane čudež.  
 
Vemo,  
kako nastane človek,  
toda človek 
ostane čudež.  
 
Imamo veliko znanja, 
toda stvarstvo  
ostane čudež.  

Albert Schweitzer 
 

 

 
 



 21.08.2022      Oznanila         11.09.2022  
Nedelja, 21.08.: 21. navadna nedelja – Sedlško žegnanje 
 8.00 

10.00 
farna božja služba sv. maša 
slovesna sv. maša na Sedlcah za žive in rajne 
Sedlške romarje – nato procesija 

Sreda, 24.08.:  
 19.00 sv. maša za Finijo Dovjak, obl., za Uršulo Mak, 

obl., in moža Ignaca – Štefun, za Valentina 
Oraže, obl. in vse Adamkove h.p., za Hanzija 
Čertov – Adamk, za Cilijo Dovjak, obl., za Ludvika 
Užnik – Pajnar, obl., za Tomaža in Nežijo Jug, ter 
tri sinove, za Marijo in Foltija Wassner – Sp. 
Bošnjak, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre 
in h.p., za Andreja Ogris, obl., ženo, sina in hčere, 
za Kožilovega Andra, starše, sestre in brata, 
 

Petek, 26.08.:  
 19.00 sv. maša za Edith Hribernik – 8.dan, za Marijo Mak 

– Mačnik, 30. dan, za Adalberta Kralj, obl., za Ido 
Tatzer in Marijo Dovjak, obl., za Marijo Hrast, obl., 
za Anico Roblek – Krištan, za Albina Lexe, ženo 
Heleno in sina Albina, za Florjana Kelih, ženo 
Marijo, Nantija in Emanuelo, za Milijo Husinjo, 
moža in dva sinova,  za Tomija in Uršijo Oraže, 
starše, brata in sestri, za Angelo Kelih, obl. in sina 
Stankota, za oba Maksa, Justino Mak ter Franca 
in Rezijo Kropivnik, za Hanza Furjan, obl., in ženo 
Katijo, za Jozija Lesnik, brata Franca in 3 sestre, 
za Bančija in Marijo Olip – Froncej, za Marka 
Husa, ženo Milijo in dva sina, za Alojza Kelih, 
Hanzija Roblek in Pepa Oraže,  
 

Nedelja, 28.08.: 22. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 

 

Petek, 02.09.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Ano, Zg. Juginjo, obl., za Barbaro 
Zg. Juginjo, obl., za Štefana Wassner, obl., za 
vse Coflnove tete in strice, za Kristo Breznik, za 
Marijo Lipuš, za Lizijo Piskernik – Vogar, za Hanza 
Travnik, za Milko Olip in sestre 1. v. sv. Uršule, za 
Nanijo Jug in sestre 1. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 04.09.: 23. navadna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica v farnem domu 

Četrtek, 08.09.: Rojstvo Device Marije – Mala gospojnica 
 9.00 

19.00 
sv. maša v Gornji Vasi – pri kapelici 
sv. maša za Anico Roblek, - Krištan, obl., za 
Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 
Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, 
za Kristino Pegrin, obl., za Nužija Oraže – Priposnik, 
za Ano Ogris, obl. in Kožilovega Andra, za 
Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Nežijo in 
Marijo Olip ter sestro Nanijo, za Jožefa in Uršulo 
Mautz, za Pepija Jug, obl., za Julijo Roblek, obl., 
za Marijo Mak – Sončnik, obl., za Hanza Kelih – 
Mlakar, za Mlakarjeve starše in sina Hanza, za 
Marto, sestro Marijo in sina Hanzija – Gregčevi, za 
Hanzija Čertov – Adamk, za Ano Oraže – Gašper, 
za rajne in žive Marijine spremljevalce pri cerkvi, 

Nedelja, 11.09.: 24. navadna nedelja – FARNI PRAZNIK 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

nato prijetno druženje v farnem domu 
 
VEČNA LUČ: za Grabnarjeve rajne, po namenu 
neimenovanih, po namenu Kvadnikove družine, po namenu 
Colnarjevih, za Tomija Mak, za Vrtnikove h.p., 
  


