
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzemi si  
minuto  

za sprehod  
v naravo ...  

obstoj v  
tišini,  

poglej v  
nebo  

in razmišljaj,  
kako  

veličastno  
je tvoje 

 življenje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Igra za poletni čas 
 
Met klobuka na noge stola 

 
Priprava 

Kuhinjski stol obrnite na glavo, z 
nogami navzgor. Poiščite pokrivalo; 
kapa s šiltom je najboljša, a dober 
bo tudi kakšen zimski ali kavbojski 
klobuk. 
 
Potek igre 

Stol obrnite na glavo in z določene 
razdalje poskusite na nogo stola 
vreči klobuk. Da bo igra malce 
zahtevnejša, lahko vsaki od teh nog 
določite, koliko točk je vredna. Tako 
se bodo otroci učili tudi štetja. Če bo 
igra otrokom zelo všeč, naj sami 
izdelajo obroče za metanje (npr. iz 
vrvi ali kartona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07. – 25.07.2021 

 

Počitnice 
 

Od delovnega mesta,  
ki ti gre na živce –  
polno hrupa,  
na prenapolnjeno plažo – 
 polno hrupa,  
nazaj na polno cesto –  
polno hrupa,  
na delovno mesto,  
ki ti gre na živce –  
polno hrupa ... 
Sprostitev, razvedrilo,  
mir, daljava. 
Prave počitnice se ne  
merijo po kilometrih,  
marveč po urah tišine.  
Počitniška sreča je v izpolnjenem  
veselju. Na sončnem polju ali v  
gozdu, ki je napolnjen s svetlobo,  
je lahko lepše, kakor na Azorih! 
Želimo vam lepe počitnice.  

                                  

 

 

 



04.07.2021      Oznanila         25.07.2021 
Nedelja, 04.07.: 14. navadna nedelja – Selsko žegnanje 
 8.00 

10.00 
farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša nato procesija 
mesečna nabirka za farno cerkev 
po maši odprta knjižnica 

Sreda, 07.07.:  
 19.00 sv. maša za Heleno Dovjak, za Tomaža Jug, obl., 

za Zdravkota Jug, obl., za Pepija Ravnika, obl., 
za Hanza Ogris – Kovač, za Veroniko Dovjak – 
Hoc, na čast sv. Duhu za farno občestvo, 

Četrtek, 08.07.:  
 08.00 šolarska sv. maša v zahvalo za uspešno in 

zdravo šolsko leto 
Petek, 09.07.:  

! 
20.00 sv. maša za oba Maksa, Justino Mak in h.p., za 

Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco, 
za Handra Dovjak, za Karlija Pristovnik, za Nužija 
Oraže – Priposnik, za Mlakarjeve in Sternove 
starše ter sina Hanza, za Franca Čertov, ženo ter 
Senčnikove h.p., za Valentina Dovjak – Zg. Malej, 
za Ano Oraže – Motl, obl., za s. 16. v. sv. Uršule,  

Sobota, 10.07.:  
 10.00 sv. maša na Setičah za žive in rajne športnike 

Nedelja, 11.07.: 15. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Torek, 13.07.:  

 17.00 sv. maša na Sedlcah za Justo Dovjak obl. in 
moža Gustlna – Podlesnik, za Nevenko 
Sommeregger, za Hanza in Rezijo Oraže, za 
Matija in Pepco Čertov, za Fritza Mikula, za vse 
rajne Sedlške romarje, na čast Mariji Devici in 
prošnja za pomoč in vero, Mariji v zahvalo 
 

Petek, 16.07.:  
 19.00 sv. maša za Hanzija Jug – Cofl, obl., za Tomija 

Mak – Mačnik, obl., za Valentina Male in 
Grabnarjeve rajne, za Tomija Ogris, obl. in ženo 
Nanijo – Kopajnik, za Uršijo in Tomija Oraže – 
Ražar, za Marijo Oraže, obl., za Hanza in Milko 
Olip ter Užnikove h.p., za Tomija Mak, za Rezijo 
Oraže, obl., za verne duše, na čast Jezusovemu 
in Marijinemu Srcu za Božji blagoslov v fari, mir 
med ljudem in po svetu, na čast sv. Janezu 
Boscu in Mariji pomočnici za duhovno rast v 
Selah, našo mladino in otroke, za vse pozabljene 
verne duše 

Nedelja, 18.07.: 16. navadna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Torek, 20.07.:  

 19.00 sv. maša za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za 
Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za Nežijo Olip – 
Vrtnik, obl., za Habrija Oraže, sestri Pepco in 
Micijo ter dva brata, za Nužija Oraže – Priposnik, 
za Mihaela Pegrin, obl., za Mirkota Oraže, Sp. 
Jug, brata, sestre in h.p., za Janeza in Ano Mak – 
Zg. Žerjav, obl., za Pavelna in Marijo Oraže – Hirs, 
na čast sv. Krištofu 

Nedelja, 25.07.: 17. navadna nedelja – Krištofova nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za MIVO  

blagoslov vozil 
 
Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, 
po namenu Colnarjevih, po namenu Kvadnikove družine, za 
Handra Dovjak, za Minove h.p. 
 

 
 


