
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaležnost 

 

Je ritem  
letnih časov. 

Vse kar prinese  
letni čas drugemu 

letnemu času  
je hvaležnost,  
ki obdarja s 

pomladjo zimo,  
z zorenjem pomlad, 
z obiljem poletje in  
s počitkom jesen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitri recept za sladoled 
 
 
Sestavine 
-4 zrele banane  
-4 žlice nutelle 
 
Priprava 
 
1. Banane olupimo in narežemo na 
kolobarje ter jih zamrznemo. 
Najbolje, da jih pred zamrzovanjem 
spakiramo v vrečke za zamrzovanje. 
 
2. Ko banane v celoti zamrznejo, jih 
stresemo v blender in zmiksamo. 
Dodamo nutello in še enkrat 
zmiksamo, da zmes postane enotna. 
Če imamo z miksanjem težave, 
lahko dodamo nekaj kapljic mleka 
ali sladke smetane. 
 
3. Postrežemo takoj, če želimo, da je 
sladoled trši, pa ga pred serviranjem 
lahko za nekaj minut postavimo v 
zamrzovalnik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07. – 22.08.2021 

 

Počeščena sv. Ana! 
 

Počeščena, sv. Ana,  
z božjo milostjo obdana,  
mati božje Matere! 
Lepo zarjo si rodila,  
zemljo z lučjo razsvetlila,  
zveselila grešnike.  

 
Dala svetu pomočnico 
in nebesom si Kraljico,  
Mater Sinu božjemu.  
Bodi srčno počeščena,  
o presrečna sveta žena,  
v milosti pri Stvarniku.  

 
Ko življenje si sklenila,  
ti je hči ob strani bila,  
te vodila v srečni kraj.  
Kada ura nam odbije,  
sprosi nam pomoč Marije, 
da nas pelje v sveti raj.  

                                  

 
 

 



25.07.2021      Oznanila         22.08.2021 
Nedelja, 25.07.: 17. navadna nedelja – Krištofova nedelja 

 8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za MIVO  

blagoslov vozil 

Ponedeljek, 26.07.: Sv. Ana in sv. Joahim 

 9.30 sv. maša v čast sv. Ani na Macni 

Sreda, 28.07.:  

 19.00 sv. maša za Ano Lipuš, za Pepco Mak, za Uršulo 
Mautz in h.p., za Stanislavo in Mihija Pegrin, za 
Pavlo Wassner, obl., za Gabijo in Hugota 
Westrreicher ter Helmuta Dolnig, za Petra in 
Heleno Olip ter Hajnžijeve h.p.,  

Nedelja, 01.08.: 18. navadna nedelja  

 8.00 farna božja služba sv. maša  

mesečna nabirka za farno cerkev  

po maši odprta knjižnica 

Torek, 03.08.:  

 19.00 sv. maša za oba Fridija Roblek, obl., za Marijo in 
Franca Čebul, za Milko Olip in sestre, za Hildo 
Pavlič, za Janeza Pegrina – muteca, za Tomaža 
Jug, obl., za vse Bošnjakove h.p., za Marijo 
Uschnig – Trklovo, za Ano Hribernik, za 
Ferdinanda Pristovnik, obl. in 4 hčere, za Hanza 
Ogris – Kovač, za Veroniko Dovjak – Hoc, za vso 
rajno žlahto ženina in neveste, na čast 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu za Božji 
blagoslov v fari, mir med ljudmi in po svetu, na 
čast sv. Janezu Boscu in Mariji pomočnici za 
duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke, na 
čast sv. Duhu za farno občestvo,  

Nedelja, 08.08.: 19. navadna nedelja 

 8.00 farna božja služba sv. maša  

Torek, 10.08.: sv. Lovrenc – dijakon in mučenec 

 8.30 

10.00 

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

Petek, 13.08.:  

 17.00 sv. maša na Sedlcah za Handra Dovjak, za 
Hanzija Čertov – Bajtiše, za Fritza Makula in 
Tevlnove h.p., za Hanza in Rezijo Oraže, na čast 
Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero, Mariji v 
zahvalo 

Nedelja, 15.08.: 20. nav. nedelja – Vnebovzetje Marije Device 

 8.00 farna božja služba sv. maša  

Sreda, 18.08.:  

 19.00 sv. maša za Fanijo Hribernik, za Franca in Angelo 
Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za 
Pepa Oraže – Ogradnik, za Gerolda 
Regensberger in starše, za Marijo in Antona 
Werginz, za sestre Angelo, Micijo, Betiji in Justijo, 
za Marijo Dovjak, za Hanza Kelih – Mlakar, za 
Gerharda Ogris, obl., za Simona Wassner, obl. in 
ženo Heleno, za Fanijo in Petra Hribernik, za Uršijo 
in Tomija Oraže, starše, brata in sestri, za Hanzija, 
Geralda in Hannesa Jug, za Marijo in Albina 
Male ter h.p., za Franza Lipusch, za Ursulo in 
Floriana Dovjak, za Ljudmilo Male in Grabnarjeve 
rajne, za Valentina Oraže, obl., in vse Adamkove 
h.p., za Cilijo Dovjak, obl., za oba Maksa in 
Justino Mak, za Franca in Rezijo Kropivnik, za 
Sončnikovo Betijo, sestro Nanijo in vso žlahto, za 
Pavelna in Marijo Oraže – Hirs, za dober namen 

Nedelja, 22.08.: 21. navadna nedelja – Sedlško žegnanje 

 8.00 

10.00 

farna božja služba sv. maša  

slovesna sv. maša na Selcah za žive in rajne 
Sedlške romarje – nato procesija 

 

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih, 

po namenu Colnarjevih, po namenu Kvadnikove družine, za 

Tomija Mak, za Nužija Oraže – Priposnik, 
 


