
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vse naše  
sanje se  
lahko  
uresničijo,  
če le  
imamo  
pogum,  
da jim  
sledimo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igre za poletni čas 
 

Ravbarji in žandarji 

 
Potek igre:  

 
Pri igri sodeluje najmanj osem oseb, ki se 
morajo razdeliti v vloge. Eno skupino 
predstavljajo ravbarji, drugo pa žandarji. 
Slednji poskušajo ujeti ravbarje in jih s 
tem odstraniti z igre. Vsak ujeti razbojnik 
je odpeljan v zapor. V njem mora ostati 
do konca igre. Na razpolago je ves čas 
tudi varno zatočišče, ki se imenuje 
ravbarska jama. Če se ravbarju uspe 
zateči vanjo, ga žandarji ne smejo več 
ujeti. 
 
Igra ravbarji in žandarji se konča takrat, 
ko prav vsi ravbarji sedijo v zaporu ali 
takrat, ko si ne upajo več iz ravbarske 
jame, ker so jo obkolili žandarji. 
 
Igra je primerna tudi za večje dogodke, 
ki so namenjeni zabavam. Zelo 
dobrodošla je na primer pri praznovanju 
rojstnih dni, na piknikih ter še kje. Igra je 
priljubljena še zato, ker je potrebuje 
nobenih posebnih dodatnih 
pripomočkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.08. – 06.09.2020 

 

 
 

Bog, naš oče in naša mati, 
podaril si nam obilje rastlin. 
One nas razveseljujejo,  
dajejo nam hrano. 
Nekatere so prava  
zdravilna zelišča:  
Pomagajo nam,  
da ostanemo zdravi, 
pomagajo nam,  
da ozdravimo. 
Blagoslovi ta zelišča, 
ki smo jih nabrali  
za ta Marijin praznik. 
Vsem ljudem naj pomagajo,  
da ostanejo zdravi. 
Vsakemu bolniku,  
ki jih potrebuje, 
naj bodo zdravilo.  
Zahvalimo se za vsa  
zdravilna zelišča. 
Amen. 
 
  
 
 
 



16.08.2020      Oznanila         06.09.2020 
Nedelja, 16.08.: 20. NAVADNA NEDELJA – SEDLŠKO ŽEGNANJE 
 8.00 

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

Sreda, 19.08:  
 19.00 sv. maša za Andreja Ogris, obl., ženo, sina in hčere, 

za Kožilovega Andra, obl. ter h.p., za Tilko in Dolfa 
Mak ter Šerjakove h.p., za Gerharda Ogris, obl., za 
Tomaža in Nežijo Jug, ter 3 sinove in Marijo Wassner 
– sp. Bošnjak, za oba Maksa in Justino Mak, za 
Franca in Rezijo Kropivnik, za Hanzija Jug – Cofl, za 
Geralda in Hannesa Jug, za Andreja in Ano Ogris, 
za duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke, na 
čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici,  
 

Petek, 21.08:  
 19.00 sv. maša za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za 

Ludvika Užnik – Pajnar, za Marijo Ogris – Kovač, za 
Heleno Olip, moža Petra in sina, za Uršijo in Tomija 
Oraže ter Žagarjeve starše, brate in sestri, za Franca 
Hribernik – Malovodnik, obl., za Jozija Lesnik, obl. in 
Franca Lipusch, za Hanza Furjan, obl. in ženo Katijo, 
za Ivano Božič, za Mlakarjeve starše, sina Hanza in 
sorodnike, za Šternove starše in sorodnike, za Milko 
Olip in moža Honza, za Valentina Oraže – Adamka, 
obl., ženo Ano ter Marico Čertov, za Cilijo Dovjak, 
obl., za Justijo Olip, Angelo Roblek in s. 21. v. sv. 
Uršule, za Marijine spremljevalce na Kobli,  
 

Sobota, 22.08: Marija Kraljica 
 17.00 sv. maša na Sedlcah na čast Mariji Kraljici za 

duhovniške in redovniške poklice, na čast 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu za Božji blagoslov in 
mir med ljudem in po svetu, 

Nedelja, 23.08.: 21. NAVADNA NEDELJA  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

avgustovska nabirka za CARITAS 
Petek, 28.08.:  
 19.00 sv. maša za Emanuelo Kelih, za Albina Lexe, za 

Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za Šimana 
Kačnerja in ženo Jero, za Zofijo Oraže in Matildo 
Mak, za Ericha Glantschniga, za Šerjakovega 
dedija in Tilko Mak, za Adalberta Kralj, obl., za 
Elizabeto Heinrich, za Stanislavo Pegrin, za Tomija in 
Nanijo Ogris – Kopajnik, za Angelo Kelih in sina 
Stankota, za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre 
in h.p., za Milijo Husinjo in 2 sina, za Uršulo Mak, obl. 
moža Ignaca in hčer Katijo, za Sabino Olip in moža 
Folta, za Marijo in Albina Malle, za Franca Lipusch, 
za Ursulo in Floriana Dovjak, za Janeza Pegrin – 
muteca, za Jezernikove rajne,  

Nedelja, 30.08.: 22. NAVADNA NEDELJA   
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Petek, 04.09: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Julijo Roblek, obl., za Hildo Pavlič in 
sestre, za Nantija Kelih in ženo Ano, obl., za 
Emanuelo Kelih, za Marijo Mak – Sončnik, obl., za 
Ravnikovega Pepija, Habrija, Pepco in Micijo, za 
Ivano Božič, za Štefana Wassner, obl., za Kristijana 
in Marijo Jug ter sina Felixa, na čast Božjemu 
usmiljenju za spreobrnenje grešnikov, na čast 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu za Božji blagoslov in 
mir med ljudem in po svetu, 

Nedelja, 06.09.: 23. NAVADNA NEDELJA  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

 
Večna luč: za zdravje, v dober namen, po namenu 
Kvadnikove družine, za Senčnikove h.p., po namenu 
Colnarjevih, po namenu Priposnikovih 


