
 
 
 
 
 
 

Tema ne more 

pregnati teme, 

samo svetloba 

lahko to stori. 

Sovraštvo ne more 

pregnati sovraštva, 

samo ljubezen 

lahko to stori. 
Martin Luther King 

 
     *** 

 

Dobro je imeti 

denar in stvari,  

ki si jih zanj lahko 

kupiš.  

Dobro je tudi 

občasno preveriti, 

da nisi izgubil stvari, 

katerih denar ne 

more kupiti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misli pešca so polne skokov  
 
 

Pešec,  

ki gre po vedno istih cestah,  

ni potnik, ki ljubi naravo,  

in ne vztrajen planinec.  

Nima drugega cilja,  

kakor spet priti tja,  

odkoder je izšel.  

 

Misli pešca  

so polne skokov:  

pri spomeniku zgodovinske,  

pri vodnjaku poetične, 

pri palači knežje,  

pri izložbenem oknu kupljive,  

pri železniški postaji čakajoče,  

pri pivskem vrtu dobrodušne.  

 

Pešec ni molivec,  

četudi bi molitev včasih sploh  

ne bila tako napačna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31.07. – 21.08.2022   

 

 

Kraljica mladih 
Marijino vnebovzetje  

(15. avgust) 

 
Kraljica mladih,  

ostani pri nas kot čuječa mati,  

ki zna otroke vedno potolažiti  

in jim vliti poguma. 

Ostani pri nas v svetlih urah,  

kakor tudi v urah razočaranja. 

Pomagaj nam,  

da bomo v današnjem svetu,  

sredi velikih mest in brnečih strojev,  

v tem kraljestvu znanosti in brzin  

postali pravi pričevalci Kristusa,  

tvojega Sina,  

ker nas bo dvigalo  

nepremagljivo upanje.  

Skrbeli bomo,  

da bi bili prednja straža napredka,  

da bi tako vsadili Kristusa v svet,  

ki stopa v svojo polnoletnost.  
Ferdinand Lelote 

 

 
 



 31.07.2022      Oznanila         21.08.2022  
Nedelja, 31.07.: 18. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Petek, 05.08.:  
 19.00 sv. maša za Micijo Mak – Mačnik – 8. dan, za 

oba Fridija Roblek, obl., za Franca in Marijo 
Čebul, za Marijo in Andreja Dovjak – 
Hauptman, za Pepco Mak – Špičjek, za 
Ferdinanda Pristovnik, obl. in 4 hčere, za Lizijo 
Mak, za Christiana Travnik, za Hanza Travnik, za 
Lizijo Piskernik – Vogar, za Ano Oraže – Gašper, 
za s. 24. v. sv. Uršule, na čast sv. Duhu za farno 
občestvo,  
 

Nedelja, 07.08.: 19. navadna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

mesečna nabirka za farno cerkev  
po maši odprta knjižnica 

Sreda, 10.08.: sv. Lovrenc – dijakon in mučenec 
 8.30 

? 
sv. maša v Dolini 
sv. maša pri sv. Krištofu  

Petek, 12.08.:  
 19.00 sv. maša za Nužija Oraže – Priposnik, za Albina 

in Marijo Male ter vse h.p., za Floriana in Ursulo 
Dovjak, za Franca Lipusch, za Nacovo družino, 
za Ludmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Marka 
Oražeta in vso rajno Kvadnikovo žlahto, za 
Marijo Lipuš, za Marijo Olip – Košutnik, na čast 
Jezusovemu in Marijinemu srcu za Božji 
blagoslov v fari, za mir med ljudmi v Selah in po 
svetu, za verne duše 
 

Sobota, 13.08.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah na čast Mariji Devici in 

prošnja za pomoč in vero 

Nedelja, 14.08.: 20. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 

nabirka za Caritas  
Ponedeljek, 15.08.: Vnebovzetje Marije Device 

 8.00 sv. maša za Fanijo Hribernik, obl., za Anico 
Roblek – Krištan, za Maksa Oraže – Visočnik, za 
Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in Angelo 
Roblek – Pušelč, za Gerolda Regensberger in 
starše, za Marijo in Antona Werginz, za sestre 
Angelo, Micijo, Betijo in Justijo, za Handra 
Dovjak, za Josefino Dovjak – Breznik, za Marijo 
Dovjak – Hribernik, za Justijo Roblek – Kacmun, za 
Hanza Kelih – Mlakar, za Simona Wassner, obl. in 
ženo Heleno ter Karla Höberl,  

Sreda, 17.08.:  
 19.00 sv. maša za Milko Olip, obl. in moža Honza, za 

Fanijo in Petra Hribernik, za Gerharda Ogris, obl., 
za Štefana in Pavlo Wassner ter sina Tomija, za 
Mihaela Piskernik in Nužija Oraže – Priposnik, za 
Folta Čertov in h.p., za Flora Dovjak in ženo, za 
Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Franca 
Pegrin, za Franca Hribernik – Malovodnik, obl., 
za Valentina Dovjak – Zg. Malej, sestre in h.p., za 
Senčnikove h.p., za Ano Oraže – Gašper, za 
zdravje 

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 

 
VEČNA LUČ: po namenu Kovačevih – Graben, za 
Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, po namenu 
Kvadnikove družine, za Nužija Priposnik, za Nanijo Oraže – 
Gašper, po namenu Zg. Bošnjakovih, 
  
 


