
 

 

 
Sadni koktajl 
Berry Bear  
 
1 cl limoninega soka 
2 male žličke 
brusnične marmelade 
8 cl hruškin sok  
4 cl jabolčni sok 
malo cimeta 
 
Vse sestavine daj v 
visoko posodo in 
dobro zmešaj s 
paličnim mašalnikom.  
Kdor ima doma shaker 
seveda koktajl lahko 
pripravi tudi v njem. 
Mešanico vlij v visok 
kozarec, dodaj sodo in 
nekaj ledenih kock ter 
okrasi s kandiranimi 
brusnicami, jabolko 
in listom mete. 
 
Za odrasle: Koktajlu se 
lahko doda še 2 cl 
žgane pijače.  
 
Na zdravje!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
Dragi farani! 
 

S 1. septembrom 2017 bomo v naši fari 
začeli z novo nabirko.  
 
Vsako prvo nedeljo v mesecu bomo 
zbirali darove za razna popravila in 
vzdrževalna dela v fari.  
 
Prosimo vas za velikodušno podporo.  
Vsem, ki boste darovali, prisrčen Bog 
lonaj! 
 
Več informacij bomo posredovali preko 
oznanil.  
 
Farni svet in  
gospodarski odbor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.08. – 10.09.2017 

 
Ne na drugem bregu! 

 
Zakaj se vedno oziraš tja na 
drugo stran? Zakaj vedno misliš, 
da imjo drugi, prijatelji, znanci, 
sosedje, mnogo več sreče?  
Tako rad rečeš: Drugim se godi 
dosti bolje. Meni pa vse splava 
po vodi, naj se še tako trudim.  
Drugi breg je vedno lepši.  
Odmaknjen je, in ti kot 
okamenel strmiš v lep privid.  
Ali si kdaj pomislil, da se tisti na 
onem bregu oziraju k tebi in si 
mislijo, da imaš ti mnogo več 
sreče, saj tudi oni vidijo samo 
tvojo boljšo stran.  
Tvojih majhnih in velikih skrbi, teh 
pač ne poznajo.  
 
Živeti srečno je velika umetnost. 
Eden od pogojev za to je 
zadovoljnost. Sreče ni na 
drugem bregu. Skriva se v tebi.  
 

 



13.08.2017      Oznanila         10.09.2017 
Nedelja, 13.08.: 19. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Torek, 15.08.: VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE 

 8.00 sv. maša za Gregorja Kovača, obl., ženo, sinove in 2 hčeri, 
za Kožilovega Andreja, ženo, sina in 3 hčere, za Simona 
Wassner, obl., in ženo Heleno, za Gerolda Regensberger in 
starše, obl., za Marijo in Antona Werginz, za sestre, Angelo, 
Micijo, Betijo in Justijo, za Lenčijo Urabel, Nanijo Kelih ter s. 
22. v. sv. Uršule, po namenu Marijinih spremljevalcev na 
Kobli,  

Petek, 18.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Milko Olip, obl., in moža Honza, 

za Stefanijo Bergmann, za Franca Pegrin, za Cilijo Dovjak, 
obl., Jožefa, Heleno in Alojzijo, za Valentina Adamka, obl., 
za Gerharda Ogris, obl., za Geralda in Hannesa Jug ter 
Ano in Andra Ogris, za Franca Hribernik – Malovodnik, obl., 
za Hanza Furjan, obl., za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, 
sestre in starše, za vse rajne s. 8. v. sv. Uršule, 

Nedelja, 20.08.: 20. nav. nedelja – stan. za mladino – Sedlško žegnanje 
 8.00 

9.30 
farna božja služba sv. maša  
sprejem zlatomašnika p. Marjana Cafuta slovesna sv. 
maša na Sedlcah za žive in rajne Sedlške romarje  

Torek, 22.08.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Milko Olip, s. Serafino in Hanzija 

Roblek, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč, za 
zdravje  

Petek, 25.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Tomija Ogris – Kopajnik – 30. dan, 

za Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter Marijo in 
Remigiusa Hassler, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, 
za Tomaža, Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za Geralda in 
Hannesa Jug, za Angelo Kelih, obl. in sina Stankota, za 
Marka Oražeta, za Petra Mak, ženo Nanijo, dedeja in 
babico ter vse Kuheljnove h.p., za oba Maksa in Justino 
Mak, za Franca in Rezijo Kropivnik, za Ludvika Užnik – 
Pajnar, obl., za Nantija Kelih – Florjanov, obl., za Albina 
Lexe ml., obl., za Heleno Urabel, za Uršulo Mak, obl., za 
Ignaca Mak in Katijo Nussbaumer, za Marijo Užnik, za 
Mihaela Dovjak, obl. in ženo ter h.p., za Franca Sončnika, 
ženo Marijo in dve hčeri, za Mario in Albina Mak, obl., za 
Andreja Ogris, obl., ženo, sina in tri hčere, za Kožilovega 
Andra, obl., in Ano Ogris, za Tilko in Dolfa Mak ter 
Šerjakove h.p., za Katijo Furjan in s. 24. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 27.08.: 21. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 30.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Gustlna Olip, za Katijo Furjan, za 

Milijo Husinjo, moža in 2 sina, za Marijo Dovjak in Ido Tatzer, 
za Janeza in Antonijo Leimisch, za Justo, Mico, Pepco 
Čertov in s. 21. v. sv. Uršule,  

Petek, 01.09.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Julijo Roblek, obl., za Gerharda Ogris, obl., za 
Geralda in Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Justijo 
Olip, Angelo Roblek, in s. 21. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 03.09.: 22. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Zbirka za farno cerkev 
Sreda, 06.09.:  
 19.00 sv. maša za Albina Travnik – Ridovc, za Johanna Plassnig, 

za Marijo Mak – Sončnik, obl., za Ravnikove h.p., za 
Stefana Wassner, obl., za Kristijana Jug, ženo Micijo in sina 
Felixa, za Justijo Siegl in Ludvika Jug, za Lenčijo Urabel in s. 
22. v. sv. Uršule, za Katijo Furjan, 3 sestre in s. 14. v. sv. 
Uršule, 

Petek, 08.09.: Rojstvo Device Marije – Mala Gospojnica 
 19.00 sv. maša za Ano in Maksa Oraže – Motl, za Foltija Čertov – 

Hlipovčnik in sestro Micijo, za Lonijo Užnik in Franca 
Hajnžiča, za Marijo Pegrin, obl. – Nacej, moža in sina, za 
Matija Čertov in Tevlnove h.p., za Ano, Zg. Juginjo, obl., za 
Barbaro, Zg. Juginjo, obl., za Helija Juch in starše, po 
namenu Marijinih spremljevalcev na Kobli 

Nedelja, 10.09.: 23. navadna nedelja – stan. za žene – FARNI PRAZNIK 
 10.00 sprejem srebrnomašnika Andreja Saje – slovesna farna 

božja služba sv. maša – nato nadaljevanje praznovanja v 
farnem domu 

 
Večna luč: po namenu neimenovanih, po namenu Kvadnikove 
družine, po namenu Colnarjevih, za Žnidarjeve rajne, za 
Podgornikove in Žvižejeve h.p., za Katijo Furjan, za Šternove in 
Mlakarjeve starše, za vse Žborcove rajne 

 
 

 


