
 

 

 

 

 

 

 

Sreča se najprej 
razkrije v očeh,  
ker v njih najlepše 
sije njen smeh.  
 
 

*** 
 
 

Začnite živeti in 
delati stvari,  
ki vas veselijo. 
Dragoceni čas 
preživljajte v  
družbi tistih,  
ki jih ljubite  
in tudi sami  
sebe čim prej 
vzljubite.  
Življenje je tako 
kratko.... 
Timea Varga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materinski dan 
 

Mamica je kakor zarja,  
zjutraj se smehlja,  
ko še v postelji se dete 
s sanjami igra.  
In zato nikdar  
mamice ne dam,  
eno le na svetu  
širnem mamico imam.  
 
Mamica je kakor luna,  
dolge bdi noči,  
da počiva njeno dete 
mirno brez skrbi.  
In zato nikdar  
mamice ne dam,  
eno le na svetu  
širnem mamico imam.  
 
Mamica je kakor sonček,  
srček njen je zlat,  
kakor žarek, ki posije  
od nebeških vrat.  
In zato nikdar  
mamice ne dam,  
eno le na svetu  
širnem mamico imam.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.05. – 22.05.2022   

 
 

Prvo obhajilo 
 
Gospod naj bo pred teboj, 
da ti bo kazal pravo pot. 
Gospod naj bo ob tebi, 
da te bo vzel v naročje 
in te varoval vseh nevarnosti. 
Gospod naj bo za teboj, 
da te obvaruje zahrbtnosti 
hudobnih ljudi. 
Gospod naj bo ob tebi, 
da te ujame, če padeš, 
in te reši iz zanke. 
Gospod naj bo v tebi, 
da te tolaži, ko boš žalosten. 
Gospod naj bo okrog tebe, 
da te bo branil, če te kdo napade. 
Gospod naj bo nad teboj, 
da te blagoslovi. 
 

 
 

Hanna 

Julia 

Sofia 

Sanja 

Olivia 



 01.05.2022      Oznanila         22.05.2022  
Nedelja, 01.05.: 3. velikonočna nedelja 
 10.00 PRVO SVETO OBHAJILO -  farna božja služba sv. maša  

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

Ponedeljek, 02.05.:  
 9.00 zaobljubljena procesija na Sapotnico in tam sv. maša 

po namenu procesije 
Sreda, 04.05.: sv. Florjan - mučenec 

 19.00 Florjanova procesija in nato sv. maša na čast sv. 
Florjanu za odvrnitev požarov, za Flora Kelih – Dolinar, 
obl., ženo Angelo in sina Stankota, za Anico Roblek – 
Krištan, za Helija Juch, obl., za Justijo in Frido Pavlič, 
Heleno Wieser ter s. 14. v. sv. Uršule, za Nužija Oraže – 
Priposnik, obl., za oba Petra Olip, obl., za Tomaža Jug, 
za Josefino Dovjak – Breznik, za Marijo Lipuš, za Rozijo 
Peval – Mikl, za Lizijo Piskernik – Vogar, na čast sv. 
Florjanu v zahvalo,  

Petek, 06.05.: prvi petek 
 19.00 sv. maša za Marijo Magek, obl., za Maksa Magek in 

Simona Kozian, za Ano Oraže – Motl, obl., za Franca in 
Mario Mak – Sončnik, za Janeza in Lizo Mlečnik, obl., za 
Marka Oražeta, za Hildo Pavlič in sestre, za Marijo 
Florjanko in Milijo Husinjo, za s. 24. v. sv. Uršule, za rajne 
in žive Marijine spremljevalce pri cerkvi, na čast sv. 
Janezu Boscu in Mariji Pomočnici, za duhovno rast v 
Selah, našo mladino in otroke 

Nedelja, 08.05.: 4. velikonočna nedelja – materinski dan 
 9.45 

10.00 
procesija od turškega križa z Obirčani 
farna božja služba sv. maša 
Tatjana Merkač bo prodajala šopke in cvetje ter 
rastline pred farnim domom 

Sreda, 11.05.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Olip – Košutnik, 30. dan, za Tomija in 

Nani Ogris – Kopajnik, za Marijo Mak in sina Lojzeja, za 
Mihaela in Notburgo Dovjak, za Hanzija in Marijo Užnik, 
za Travnikove h.p., za Tonija Hribernik, za Marijo 
Hribernik za Marijo Užnik, za Jožefa Dovjak, obl., za 
Marico Čertov – Adamk, Lonijo Užnik in Franca 
Hajnžiča, za Hanzija Čertov – Adamk,  

Petek, 13.05.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Marico Čertov – Adamk, za 

Pepco Mak, za Mirkota Oraže, za Handra Dovjak, za 
Lizijo Piskernik, za Zdravkota Jug, za Justijo Roblek in 
brata Hanzija – Kacmun, za sestro Serafino in starše, na 
čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero, 

Nedelja, 15.05.: 5. velikonočna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

nabirka za matere v stiski  
Sreda, 18.05.:  
 19.00 sv. maša za Folta Kvadnika, obl., ženo Marijo in vse 

Kvadnikove h.p., za Marijo Piskernik, obl., za Nanijo 
Oraže – Gašper, za Alfreda Mack, obl., za Francija 
Pegrin, za Albina Pegrin, Marijo Hribernik ter Šimana in 
ženo Jero – Kačner, za Hanza in Katharino Woschnak, 
za Jezernikove rajne, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve 
rajne, za Adamkove rajne, za Uršijo in Tomija Oraže, 
starše in 4 brate, za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, 
za Ano in Andreasa Ogris, za Willija Lauringer, obl., za 
Joza Žnidarja, obl., za Nuža in Milijo Dovjak, za Marico 
in Hanzija Čertov – Adamk, za Mirkota Oraže – sp. Jug, 
brata, sestre in h.p., za Alojzijo Štern, za Albina Lexe, 
ženo Heleno in tri sinove, za Emanuelo Kelih, za 
pozabljene verne duše, za rajne in žive Marijine 
spremljevalce pri cerkvi, na čast Mariji Pomočnici za 
zdravje,  

Nedelja, 22.05.: 6. velikonočna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
 9.45 

10.00 
zaobljubljena procesija na Obirsko  
sv. maša po namenu procesije 

VEČNA LUČ: za Grabnarjeve rajne, za vse Ravnikove rajne, za Hanzija, 
Geralda in Hannesa Jug, za Hajnžičeve h.p., za Hanza Kelih – Mlakar, za 
Motlnove h.p., po namenu neimenovanih,  
 
ŠMARNICE: Meseca majnika bo šmarnična pobožnost v farni cerkvi vsak 
dan s pričetkom ob 19.00 uri.  
Tudi na Sedlcah je šmarnična pobožnost vsak večer ob 19.00 uri.  
Vsi prisrčno vabljeni.  
 
PROŠNJA: Naprošamo vas, da okrog vaših grobovih odstranite kamne, ki 
ležijo naokrog, da bomo lažje pokosili travnike. Hvala za sodelovanje.  


