
 

 

 

 

 

 

 

 

Sveto pismo nas 
uči, naj ljubimo 
svoje bližnje in tudi 
svoje sovražnike, 
verjetno zato, ker so 
to navadno iste 
osebe.  
(Gilbert Keith 
Chesterton) 
 
 

*** 
 
 

Ljubezen je tolažba 
v žalosti, tišina v 
hrupu, počitek ob 
utrujenosti, up v 
obupu.  
(Marion C Garrety)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani farani župnije Sele! 
 
Marca 2022 so za Krško škofijo 
načrtovane volitve novih farnih svetov. 
Pri nas je osem (od desetih) članov 
farnega sveta pripravljenih svoje delo z 
veseljem opravljati še naprej. V 
posvetovanju s škofijo in z obema 
duhovnikoma smo se v farnem svetu 
odločili, da bi po vzoru naših sosednjih 
župnij opustili običajen način volitev. 
Kljub temu bi radi v proces sestavljanja 
novega farnega sveta vključili vse 
farane. 
V ta namen vas prosimo, da se aktivno 
vključite in nam pomagate poiskati 
nove člane farnega sveta. Na mizici 
zadaj pri vhodu v cerkev lahko vzamete 
s seboj liste in napišete imena tistih, za 
katere mislite, da bi lahko postali aktivni 
člani farnega sveta. 
Vaše predloge lahko oddaste v škatlo 
na mizici zadaj pri vhodu od naslednje 
nedelje do najkasneje zadnjega 
februarja 2022. 
Na osnovi vaših predlogov bodo člani 
sedanjega farnega sveta povprašali 
predlagane člane, ali so pripravljeni 
sodelovati v farnem svetu. 
 
Člani farnega sveta Sele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.– 27.02.2022   

 
 

 

Pokaži mi pot 
 

 

Mnogokrat zgleda kot bi bilo 
življenje, ki je pred nami, en sam 
labirint, pred katerim bi najraje 
resignirali.  
Ti si dober pastir.  
 
Včasih se nam zdi, da stojimo pred 
skalnato goro, na katero ne 
najdemo nobeno varno pot.  
Ti si naša pot! 
 
Pokaži mi, Gospod, svojo pot 
in pusti me hoditi po njej korajžno in 
vstrajno. Daj mi spoznati toliko od 
tvojega cilja, da ne bi mogel 
zgrešiti poti.  
 

 
 



 06.02.2022      Oznanila         27.02.2022  
Nedelja, 06.02.: 5. navadna nedelja 

 7.30 

8.00 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša  
mesečna nabirka za farno cerkvev 
po maši odprta knjižnica v farnem domu 
 

Sreda, 09.02.:  

 18.00 sv. maša za Lonijo Užnik, obl., za Petra Olinovc, 
obl., za Marijo Travnik, obl., moža Maksa in sina 
Tomija, za Arnolda Peitler in verne duše, za Lojzija 
Kelih, obl. in Čevhove h.p., za Marijo Hajnžičko in 
h.p., za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in 
h.p., za Cilko Kelich, za Janeza in Antonijo 
Leimisch,  
 

Petek, 11.02.:  

 18.00 sv. maša za Lizijo Piskernik – Vogar, 8. dan, za 
Hanzija Čertov – Adamk, 30. dan, za Marijo Zofijo 
Dovjak, obl., za Lizijo Mak, za Marico Čertov, za 
Ano in Valentina Oraže, za Albina Kelich, za Folta 
Kvadnika, ženo Marijo in vse Kvadnikove h.p., za 
Hanza in Milko Olip ter Užnikove h.p., za Hanzija in 
Nanijo Mak – Jager, za Tilko in Dolfa Mak ter 
Šerjakove in Kožilove h.p., na čast Jezusovemu in 
Marijinemu srcu za Božji blagoslov v fari, za mir 
med ljudmi v Selah in po svetu 
 

Nedelja, 13.02.: 6. navadna nedelja 

 7.30 

8.00 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša  
 

Ponedeljek, 14.02.: sv. Valentin – škof – Sternija  

 9.00 sv. maša na čast sv. Valentinu v Glinjah 
 

Petek, 18.02.:  

 18.00 sv. maša za Šternove in Mlakarjeve starše in sina 
Hanza, za Jožefa Olip, obl. in ženo Justijo, za 
Tomaža in Nežijo Jug ter tri sinove, za oba Fridija, 
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Pavelna Mak, obl. – 
Gregej in h.p., za Nuža Ravnika, obl., za Luka 
Dovjak – Lukana, obl., ženo Marijo in h.p., za Milijo 
Dovjak – Žnidarco, obl., za Nuža Dovjak – Žnidar, 
za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za Marijo 
Olip – Vrtnik ter sestri Nežijo in Nanijo, za Šimana in 
Marjeto Olip, za Rezijo in Hanza Oraže, za Marico 
Čertov – Adamkinjo,  
 

Nedelja, 20.02.: 7. navadna nedelja  

 7.30 

8.00 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
Petek, 25.02.:  

 18.00 sv. maša za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre 
in h.p., za Lizijo Mak, za Uršijo in Tomija Oraže – 
Ražar, za Anico Roblek – Krištan, za Hanzija, 
Geralda in Hannesa Jug, za Marijo Lipuš in sina 
Stanija, za Angelo in Matevža Mak – Sp. Trkl, za 
Katijo in Hanza Furjan, Heleno Wassner, obl. in 
moža Simona, 
 

Nedelja, 27.02.: 8. navadna nedelja  

 7.30 

8.00 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
 

Večna luč: po namenu Bošnjakovih, za Grabnarjeve rajne, za 

Hanzija in Rezijo Oraže, za Vrtnikove rajne, za rajne Marijine 
spremljevalce pri cerkvi, za Handra Dovjak 

 

 


