LISIČKA, KAJ RADA JEŠ?
Pripomočki: Kreda in dovolj prostora

Z razvijanjem
občutka
odgovornosti do
drugih lahko
začnemo razvijati
prijaznejši,
sočutnejši svet,
o katerem vsi
sanjamo.
Dalai Lama

Priprava: Z izštevanko ali drugače
določimo »lisičko«. Ostali igralci so
»piščančki«. Narišemo črto, za katero
se postavijo piščančki in je dovolj
oddaljena od lisice.
Pravila igre: Piščančki stojijo v vrsti, vsi
enako oddaljeni od lisičke. Igra se
začne z vprašanjem piščančkom:
»Lisička, kaj rada ješ?« Lisica pa si
izmišljuje odgovore npr. »lubenico«,
»jajca«, itd. Z vsakim izmišljenim
odgovorom, se piščančki
premaknejo en korak naprej – proti
lisički. Ko odgovori "piščančki", se
morajo piščančki hitro razbežati in
skriti v označen kokošnjak – vrniti se
morajo za črto, kjer so stali na
začetku.
Piščanček, ki je ujet (lisica ga poje),
zapusti igro. Ko lisička poje vse
piščančke, se igra konča in jo
nadaljuje tisti, ki ga je lisička zadnja
ujela.

22.08. – 19.09.2021

Počitnice so minile
Vabi nas novo šolsko leto
Pred učenjem prosim pomoči
Dobri Bog, hvala ti za dar razuma. Z
njim ti morem zavestno služiti. Hvala ti
za sposobnosti, ki si mi jih podaril.
Preden se sklonim nad knjige in
zvezke, te prosim, da blagosloviš moje
delo in učenje.
Pridružil bi ga rad delu in ustvarjanju
vseh ljudi: rudarjevemu naporu,
arhitektovemu načrtu, zdravnikovim
pregledom in operacijam, materini
skrbi za družino, duhovnikovemu
oznanjevanju. Moja miza naj postane
oltar, kjer ti bom daroval svoje mlade
moči, čeprav bi se večkrat tako rad
umaknil delu. Gospod, daj mi dovolj
moči, da bom vztrajal, tudi ko bo
težko.

22.08.2021

Oznanila

19.09.2021

Nedelja, 22.08.: 21. navadna nedelja – Sedlško žegnanje
8.00 farna božja služba sv. maša
10.00 slovesna sv. maša na Selcah za žive in rajne Sedlške
romarje – nato procesija
Sreda, 25.08.:
19.00 sv. maša za Milko Olip, obl. in moža Honza, za Nužija
Oraže – Priposnik, za Tomaža in Nežijo Jug ter 3
sinove in Marijo Wassner, za Ludvika Užnik – Pajnar, za
Hanza Furjan, obl. in ženo Katijo, za Franca Lipusch in
3 sestre, za Angelo Kelih, obl. in sina Stankota, za
Hanza Kelih in starše, za Marka Oraže in Nikija
Hribernika, za Uršulo Mak – Štefun, obl. in h.p., za
Tomija in Nanijo Ogris – Kopajnik, za Güntherja Moser,
za Sabino Olip in Folta, za Milijo Husinjo in h.p. ter
Marijo Dovjak in Ido Tatzer, za Lojza Kelih, Hanzija
Roblek, Pepa Oraže ter Janeza in Antonijo Leimisch,
na čast sv. Duhu za farno občestvo
Nedelja, 29.08.: 22. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Torek, 31.08.:
19.00 sv. maša za Cilko Kelih – 8. dan, za Adalberta Kralj, za
Angelo Kralj, za Nantija Kelih, za Albina Lexe, ml., za
Andreja Dovjak, za Julijo Roblek, obl., za Štefana
Wassner, obl., za vse Coflove tete in strice, za Marijo
Mak – Sončnik, obl., za Nuža Ravnika in ženo Heleno,
Nedelja, 05.09.: 23. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
mesečna nabirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica
Sreda, 08.09.: Rojstvo Device Marije – Mala gospojnica
19.00 sv. maša za Cilko Kelih in vse pokojne članice živega
rožnega venca, za Nužija Oraže – Priposnik, za Foltija,
Micijo in Marico Čertov, za Lonijo Užnik in Franca
Hajnžiča, za Hanza Kelih – Mlakar, za Nežijo in Marijo
Olip – Vrtnik, za Pepija Jug, obl., za Uršijo in Tomija
Oraže ter Ražarjeve starše, za Handra Dovjak, za
Hanzija, Geralda in Hannesa Jug,

Nedelja, 12.09.: 24. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 13.09.:
15.00 sv. maša na Sedlcah za Gustlna Dovjak, obl. in ženo
Justo – Podlesnik, za Žnidarjevega Nuža in Milijo, za
Adamkovo Marico, za Janeza Roblek, ženo Marijo in
vse Kacmunove rajne, na čast Mariji Devici in prošnja
za pomoč in vero, Mariji v zahvalo,
Sreda, 15.09.:
19.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže
– Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za
Fanijo Hribernik, za Kristino Pegrin, obl., za sr.
Emanuelo Kelih, za Janeza Kuheljna, obl. in
Kuheljnovega Nečja, za oba Maksa in Justino Mak,
za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za
Mairitscheve rajne, za Miro in Šimija Olip, za Micijo
Roblek, obl., za Jožefa in Uršulo Mautz, za Marka
Oraže, obl., za Pavlo Travnik – Kumpič, obl. in h.p., za
Hanza Ogris – Kovač, za Šimana Kačnerja in ženo
Jero, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za s. 24. v.
sv. Uršule
Nedelja, 19.09.: 25. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, po namenu neimenovanih,
po namenu Priposnikovih, za Hanzija, Geralda in Hannesa
Jug, za Zg. Malejeve in Senčnikove rajne,

Opominjamo vse tiste, ki do današnjega dne še niste
poravnali grobnine in naprošamo, da bi to uredili v naslednjih
tednih.
Prispevek za posamezni grob znaša EUR 130,00 za 10 let.
Za dvojni / družinski grob pa prispevek znaša EUR 260,00 za 10
let.

