Z veseljem na počitnice
Petelinček
Igro igrajo
najmanj trije
igralci. Dva stojita
vsak za svojo
črto, tretji pa med
obema črtama, ki
sta med seboj
oddaljeni 4-6
metrov. Ta
predstavlja
petelinčka.
Igralca za črto si
prek petelinčka
podajata žogo.
Ko jo petelinček
ulovi,
postane
petelinček tisti, ki
mu jo je podal.

- Izberite kraj in način počitnic, ki si ga že
dolgo želite in vam je najbolj pogodu.
- Izberite si družbo po svojem okusu.
Če želite biti
sami ali v
dvoje, to svoji
okolici jasno in
glasno povejte; kadar
pa si želite bližine svojih
najdražjih, jim to pokažite.
- Upoštevajte značilnosti nevarnih dni (prvi,
tretji in zadnja dva dneva počitnic).
- Pozabite na natrpan počitniški program,
na vse kar morate prebrati, napisati, razmisliti,
obiskati, nakupiti, urediti, izkusiti in doživeti.
Zapomnite si, da ste na dopustu in zato lahko
počnete tisto, kar si res želite.
- Namesto seznama obvezne prtljage, ogledov,
obiskov in opravil za spremembo premislite,
česa ne boste vzeli s seboj, česa nočete početi,
česa nočete videti, s kom nočete imeti opravka,
s čim se nočete ukvarjati.
- Pozabite na naglico in gnečo. Izognite se
kolonam vozil na vročem asfaltu, vrstam v
bankah, trgovinah in restavracijah, gneči v
muzejih in galerijah – odkrijte raje drobne
radosti.
- Ne pozabite, da ste tudi na počitnicah
kristjani. Povabite vsak dan v svoj
počitniški utrip tudi Boga.

01.07. – 29.07.2018

Pridiga travnika
Ti mala travniška
roža na robu poti!
Ti mi jasno govoriš:
»Zakaj si polniš glavo s hišami,
s šolami, s formulami in vprašanji? Teža
tvojih misli te pritiska k tlom. Kaj veš o
ciljih Stvarnika?
Poznaš gradbene načrte
nebes? Usedi se k meni!
Lahko ti pripovedujem o svojih
dogodivščinah:
Kako me metulji uporabljajo za
letališče; kako je, če leze po steblu
mravlja; kako sem v
zadnji nevihti trepetala; kako sem
bila srečna ko so me poljubljali
sončni žarki. Zate cvetim!
Ostani malo pri meni, tvoj pogled
me dela tako dragoceno! Poglej!
Odkrivam svoje skrivnosti. Zbrati se in
žareti!«
Martin Gutl

01.07.2018

Oznanila

29.07.2018

Nedelja, 01.07.: 13. navadna nedelja – stanovska za može - Žegnanje
9.30 Slovesna farna božja služba sv. maša – nato pranganje
zbirka za farno cerkev
Sreda, 04.07.: sv. Urh – škof
19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek – obl. in moža
Franca - Pušelč, za Betijo Conrad, obl., za Maksa Oraže –
Visočnik, za Pepa Oraže –Ogradnik, za Tilko Mak, obl. in
moža Dolfa, za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za
Elizabeto Suklitsch in Rupčeve rajne, za Tomaža Jug, obl.,
za Zdravkota Jug, obl., za Pepija Ravnika, obl., za Nanijo
Mak – Jager in s. 1. v. sv. Uršule, za Heleno Dovjak, obl., za
Ferdinanda Lubas, obl., ženo Marijo in sina Nantija, za
Janeza Mak – zg. Žerjav, obl., za Ano Mak – zg. Žerjav,
obl., za Martho Pörtsch, obl. in Rutarjeve h.p. za
Mlakarjeve in Šternove starše,
po namenu Marijinih spremljevalcev na Kobli
Četrtek, 05.07.: sv. Ciril in Method – zavetnika Evrope
10.00 šolarska sv. maša v zahvalo za lepo šolsko leto, za
Veroniko Žmaucer, obl. in moža Maksa, za Heleno Dovjak,
obl.,
nato obhajanje bolnikov
Nedelja, 08.07.: 14. navadna nedelja - stanovska za žene
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 12.07.:
19.00 sv. maša za Geralda in Hannesa Jug ter Ano in Andra
Ogris, za Pavlo Juch, za Ano Oraže, obl. in moža Maksa Motl, za Andreja Dovjak, obl. – Hauptmann, za Urha
Piskernik, obl. in h.p., za Pavlo in Antona Piskernik ter h.p.,
za Ano Oraže, obl., Boštjana in h.p., za Erwina Krainz in
Tomija Ogris,
Petek, 13.07.:
17.00

sv. maša na Sedlcah za vse Tevlnove rajne, za rajne
družine Makula, za Albina Travnik, za Justo Dovjak obl. in
moža Gustlna - Podlesnik, za Julijo Roblek in vse h.p., za
Micijo Roblek, za Tomija Mak, na čast Mariji Devici in
prošnja za pomoč, za zdravje,
Nedelja, 15.07.: 15. navadna nedelja - stanovska za mladino
8.00 farna božja služba sv. maša

Četrtek, 19.07.:

!

18.00

Petek, 20.07.:
19.00

sv. maša ob zaključku kreativnih dnevov za Milko in
Honza Olip – Užnik, za Arnolda Peitlerja, za Thomasa Mak,
obl., za Katijo Furjan, Justijo Pavlič in s. 14. v. sv. Uršule, za
Kožilovega Andreja, ženo, sina in 3 hčere,
sv. maša za Dolfa in Tilko Mak ter Šerjakove in Kožilove
h.p., za Ursulo Oraže – Ražar, za Marka Oražeta –
Kvadnik, za Tomija Ogris, brata Huberta in sestro Nanijo,
za Petra Mak, ženo Nanijo, hčer Pepco in vse Kuheljnove
h.p., za oba Maksa in Justino Mak ter h.p., za Ravnikove
h.p., za Sončnikove in Priposnikove h.p., za Nežijo Olip,
obl., za Miro in Šimija Olip, za Mirkota Oraže – sp. Jug,
brata, sestre in starše, za Pepco Mak, za Franca Hribernik
– Malovodnik, za s. 9. v. sv. Uršule, za oba Petra Olip, za
Honza in Milko Olip ter vse h.p., za Hildijo Pavlič, za
Hanzija Užnik – Gregčevega in mamo,

Sobota, 21.07.:
10.00 sv. maša na Setičah za žive in rajne planince
Nedelja, 22.07.: 16. navadna nedelja – stanovska za otroke
19.00 farna božja služba sv. maša
Sreda, 25.07.: sv. Jakob - apostol
19.00 sv. maša za Handra Dovjak, za Tomija in Uršulo Oraže, za
Jozija Lesnik, za Albina Pegrin, Marijo Hribernik, Šimana
Kačnerja in ženo Jero,
Četrtek, 26.07.: sv. Ana in Joahim
9.30 sv. maša na Macni
Petek, 27.07.:
19.00 sv. maša za Pepco Mak, obl., za Uršulo Mautz, obl., za
Thomasa Ogris – Kopajnik, za Pavlo Wassner, obl., za
Kristijana in Marijo Jug ter sina Felixa, za Rosijo Mack in
moža Maksija, za Johanna Plassnig, za vse rajne s. vseh v.
sv. Uršule,
Nedelja, 29.07.: 17. navadna nedelja – Krištofova nedelja – stan. za družino
8.00 farna božja služba sv. maša – blagoslov vozil
zbirka za MIVO
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Grabnarjeve rajne, za rajne
Marijine spremljevalce Povoz, za rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi, po
namenu Colnarjevih, za Žnidarjeve h.p., za Podgornikove h.p.,

