
 
 
 
 
 

Ali želite,  

da bi vaša molitev 

poletela k Bogu? 

Naredite ji dve krili: 

post in dobra dela.  
Sveti Avguštin 

 

 

*** 

 

 

Postni čas in 

odrekanje  

različnim užitkom  

so dober opomnik, 

da namen življenja 

ni užitek.  

Namen življenja je 

doseči popolno 

življenje,  

vso resnico in 

neskončno ljubezen 

– kar je definicija 

Boga. Na tej poti 

najdemo pravo 

srečo.  
Fulton J. Sheen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani farnega sveta 
v Selah 

 

 

Martin Dovjak 

Hijacinta Dovjak 

Martina Furjan 

Ana Kelih 

Martin Kelih 

Milka Kelih 

Franci Mak 

Alexander Mak 

Kati Olip 

Marjan Olip 

Hanzi Oraže, mlajši 

Mirja Oraže 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.– 10.04.2022   

 

 

SEDAJ Z VEJICAMI V ROKAH 
 
Sedaj z vejicami v rokah  

in potem z gobo,  

namočeno v kis.  

Sedaj pesmi na ustih 

in potem prezir in zasmeh.  

Sedaj navdušenost srca  

in potem sovraštvo in odklon. 

 

Bog, nestalni smo  

kakor zastava v vetru.  

 

Daj nam trdno  

prepričanje, 

pogum in moč, zvestobo  

in pripravljenost darovanja.  

O svobodi nas strahu 

pred drugim,  

naj sledimo Jezusu 

v zvestobi božjemu življenju do smrti.  

Naj ne skrijemo oljčnih vejic,  

ko pridejo skušnjavci,  

naj naša usta ne onemijo,  

ko pridejo preganjalci,  

naj ne izdamo svojega prepričanja, 

ko pridejo ubijalci.  
(Anton Rozetter) 

 



 23.03.2022      Oznanila         10.04.2022  
Nedelja, 20.03.: 3. postna nedelja  

 7.30 

8.00 
14.30 

priložnost za sv. spoved 

farna božja služba sv. maša 
pobožnost križevega pota 

Sreda, 23.03.:  

 18.00 sv. maša za Josefino Dovjak – Breznik, za Pepco Mak – 
Špičjek, za Marico Čertov – Adamk, Lonijo Užnik in 
Franca Hajnžiča, za Albina Lexe in ženo Heleno, obl., 
za sr. Emanuelo Kelih, obl., za Marijo in Nežijo Olip, ter 
sestro Nanijo, za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre 
in h.p., za Franca Hajnžiča in h.p., za Heleno Olip, obl.,  

Petek, 25.03.: Gospodovo oznanjenje Mariji 

 17.00 

18.00 

 
 

 

 
19.00 

priložnost za sv. spoved 

poglobitvena sv. maša za Marico Čertov – Adamkinjo, 
za Frido Tschischey – Bregerjeva, Katharino Pegrin in 
Bregerjeve h.p., za Gabrijelo Urbantschitsch in Ignaza 
Pasterk, za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Marijo 
Dovjak – Hauptmann, obl., za Anico Roblek – Krištan, 
priložnost za sv. spoved 

Nedelja, 27.03.: 4. postna nedelja – poletni čas 

 7.30 
8.00 

 

 
14.30 

priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša  

predstavitev prvoobhajancev 

mašo sooblikuje otroški zbor 
pobožnost križevega pota 

Ponedeljek, 28.03. – četrtek, 31.03.:  

 19.00 pobožnost s trnjem kronane glave 

Petek, 01.04.: 

  

18.30 
19.00 

 

 
 

 

 
 

 

 

obhajanje bolnikov 

pobožnost s trnjem kronane glave 
sv. maša za Justijo Roblek – Kacmun, 8. dan, za Joza 
Čertov – Senčnik, obl., za Marijo Dovjak, obl. in moža 
Hanzija, za Marka Husa in sinova Karla in Markota, za 
Maksa Mak, ml. obl., za Kuhelnovega Petra, ženo 
Nanijo, hčer Pepco in h.p., za Ano Ogris, obl., za 
Honza Olipa in ženo Milko, za Christiana Travnik, za 
Hanzija Čertov – Adamk, za Lizijo Piskernik – Vogar, za 
duhovniške in redovniške poklice, na čast sv. Duhu za 
farno občestvo,  

Petek, 01.04.:  

 20.00 konstitutivna seja farnega sveta Sele 

Sobota, 02.04.:  

 19.00 pobožnost s s trnjem kronane glave 

Nedelja, 03.04.: 5. postna nedelja 

 7.30 
8.00 

 

 
14.30 

priložnost za sv. spoved 
farna božja služba sv. maša –  

mesečna nabirka za farno cerkev 

po maši odprta knjižnica 
pobožnost s trnjem kronane glave 

Ponedeljek, 04.04.: Praznik s trnjem kronane glave 

 18.30 
19.00 

pobožnost s trnjem kronane glave 
sv. maša za Silvijo Roblek, obl., za Irmijo Paulitsch, za 
Nanijo Oraže – Gašper, za Honza in Milko Olip ter vse 
Užnikove h.p., za Hanzija Užnik – Gregčev in mamo, za 
Marijo Lipuš, za Ludwiga Jug, obl., za sr. Emanuelo 
Kelih, v dober namen - Esther 
 

Sreda, 06.04.:  

 19.00 sv. maša za Andreja Kelih, obl. in ženo Marijo, za Marijo 
Florjanko, obl., za Hildo Keschar in vse verne duše, za 
Marka Husa, obl., za Hanzija in Marico Čertov, za 
Marka Oražeta, za Milko Olip in 5 sester, za Jakoba 
Pegrin, obl., na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu za 
Božji blagoslov v fari in mir med ljudmi v Selah in po 
svetu 

Nedelja, 10.04.: CVETNA NEDELJA 

 7.30 

8.00 

 
 

14.30 

15.00 

priložnost za sv. spoved 

zbiranje pri križu, blagoslov zelenja in cvetja 

nato procesija v cerkev ter sv. maša z branjem 
pasijona  

pobožnost križevega pota 

Dekanijski križev pot v Bistrici v Rožu 

 

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Handra Dovjak, za 

Ražarjeve h.p., za Ravnikove h.p., za Frido Tschischey in 

Bregerjeve h.p., v dober namen, za sp. Trklove h.p. ter Stanija in 
Marijo Lipuš,  

 


