Igre za poletni čas
TARČA

V življenju
moramo
upoštevati,
da ni sreča tista,
ki nas naredi
hvaležne,
ampak
hvaležnost tista,
ki nas naredi
srečne.

Kaj potrebujemo za izvedbo te otroške
igre:
•kredo
• gobe (lahko za pranje posode, ali pa
narežemo kakšno večjo, ki jo običajno
uporabljamo za pranje avta)
• vedro z vodo
Potek igre:
• S kredo narišemo tarčo in vanjo
vpišemo točke – manjši otroci imajo
lahko točke od 1 do 5 (odvisno od
krogov)
• Označimo mesto metanja – lahko tudi
tako kot je narisano na sliki – narišemo
like in mečemo iz njih (kar je plus pri
učenju geometrije) ali pa samo
narišemo črto
• V vedro natočimo vodo in vanjo
potopimo gobe
• Prvi igralec vrže vse gobe, ki smo jih
namenili za igro in sešteje točke
• Nato se zvrstijo še ostali in zmaga tisti z
več točkami
• Za več smeha in ohladitve, lahko
ostali igralci lahko stojijo zraven tarče,
da jih poškropi voda

02.08. – 16.08.2020

Marijino vnebovzetje
Prišla si v nebesa.
Bog je čakal nate!
Izpolnila si njegovo besedo.
Zdaj si doma.
Zdaj molčijo vprašanja.
Zdaj se zahvaljuješ.
Pot je za teboj,
vrhovi,
prepadi,
soteske.
Izpolnilo se je,
Kar si verovala.

02.08.2020

Oznanila

16.08.2020

Nedelja, 02.08.: 18. NAVADNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša –
mesečna nabirka za farno cerkev
Sreda, 05.08:
19.00 sv. maša za Milko Olip in 5 sester, za Marka Oražeta
in Nikija Hribernik, za oba Fridija Roblek, obl., na
čast Jezusovemu in Marijinem Srcu za Božji
blagoslov in mir med ljudem in po svetu, na čast
Božjemu usmiljenju za spreobrnenje grešnikov,
Petek, 07.08: prvi petek
obhajanje bolnikov
19.00 sv. maša za Ivano Božič – 30. dan, za Franca in
Marijo Čebul, za Marijo Mak in Franca Sončnika, za
Ferdinanda Pristovnik, obl. in 4 hčere, za
Sončnikovo Nanijo in Betijo, za s. 24. v. sv. Uršule,
Nedelja, 09.08.: 19. NAVADNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 10.08.: sv. Lovrenc – dijakon in mučenec
8.30 sv. maša v Dolini
10.00 sv. maša pri sv. Krištofu
Četrtek, 13.08.:
17.00 sv. maša na Sedlcah za Gustlna Dovjak obl. in ženo
Justo – Podlesnik, za Hanzija Čertov – Bajtiše, za
Rezijo in Hanza Oraže, za Gertijo in Richarda
Oschwaut, na čast Mariji Devici in prošnja za
pomoč in vero
Sobota, 15.08: VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže
– Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč,
za Franca Pristovnik, za Gerolda Regensberger in
starše, za Marijo in Antona Werginz, za sestre
Angelo, Micijo, Betijo in Justijo, za Hanza Kelih in
starše, za Handra Dovjak, za Marijo Dovjak –
Hribernik, za Marijine spremljevalce na Kobli,

Nedelja, 16.08.: 20. NAVADNA NEDELJA – SEDLŠKO ŽEGNANJE
8.00 farna božja služba sv. maša
10.00 slovesna sv. maša na Sedlcah za žive in rajne
Sedlške romarje

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu
neimenovanih, za Katharino Pristovnik in Užnikove h.p., za
oba Petra in Heleno Olip, po namenu Kvadnikove družine,

Vseeno ali
na klopi
ob znamenju križa
ali v moji tihi sobici,
če nimam v samem sebi
nobenega miru,
ga ne bom našel
tudi nikjer drugje.

