
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar je sonce 

cvetlicam,  

so nasmehi 

človeštvu.   
 

Joseph Addison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večna luča: za Vorancovo žlahto, za 

Geralda, Hannesa in Hanzija Jug – 

Cofl, za Marijine spremljevalce po 

Povoz, za vse Ravnikove h.p., po 

namenu neimenovanih, za s. 1. v. sv. 

Uršule, za Motlnove h.p., za Handra 

Dovjak 

 

BOŽJA MOČ 
 
Božja moč naj krepi našo hrbtenico 

v tem nemirnem času,  

da bomo lahko pokončno stali.  

 

Božja nežnost naj obvaruje naše rame,  

tako, da bomo zmožni nositi bremena.  

 

Božja modrost naj razgiba naš tilnik,  

da bomo svobodno vzdignili glavo 

in jo nagnili tja,  

kjer je potrebna naša naklonjenost.  

 

Božje zaupanje naj napolni naš glas,  

da ga bomo lahko vzdignili, krepko in jasno.  

 

Božja skrbnost naj obvaruje naše roke, 

da se bomo drugih lahko dotaknili,  

nežno in odločno.  

 

Božja moč naj krepi naše noge,  

da bomo lahko nastopali, krepko in gotovo.  

 

To naj nam podeli zvesti, ljubeči nas Bog.  

Oče in Sin in Sveti Duh.  

Amen.  

Ulrike Arlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03. – 05.04.2020 

 

 
 

Ne gre za darove,  

Temveč za delitev.  

 

Ne gre za vpliv,  

Temveč za pomoč.  

 

Ne gre za statistike,  

Temveč za človeško življenje.  

 

Ne gre za čustva,  

Temveč za pravičnost.  

 

Ne gre za sočutje,  

Temveč za partnerstvo.  

 

Ne gre za denar, 

Temveč za ljubezen.  

 

Ne gre za dežele,  

Temveč za ljudi.  
 



08.03.2020      Oznanila         05.04.2020 
Nedelja, 08.03.: 2. postna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 11.03. 
 17.30 

18.00 
priložnost za sv. spoved 
sv. maša za Kristjana in Marijo Jug ter sina Felixa, obl., za 
Andreasa in Marijo Dovjak – Hauptmann, za Josefa in 
Martino Blasnik, za Stankota Kelih, obl., za Pepija Ravnika, 
za Pavlo Juch, za Jaka Kelih, obl. in starše, za Cilijo, Jožefa 
in Heleno Dovjak, za Michaela Jesenitschnig, obl. in ženo,  

Petek, 13.03. 
 14.15 

15.00 
križev pot na Sedlce 
sv. maša na Selcah za Marijo Roblek – Kacmun, obl., za 
Handra Dovjak, za Rezijo in Hanza Oraže, za Katharino 
Roblek in Micijo Roblek, Mariji v čast in prošnja za zdravje, 
na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero,  

Nedelja, 15.03.: 3. postna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša 

zbirka za družinski postni dan 
Sreda, 18.03 

 17.30 
18.00 

priložnost za sv. spoved 
sv. maša za Tomija Oraže, obl. in ženo Uršijo, za Francija 
Stern, obl., za Šimana in Jero Pristovnik, za Pepija Jug, za 
Pepco Mak, za Hanza Kelih in starše, za Žnidarjevega Pepa, 
obl., za Jožefa Olip, ženo Justijo ter sina Gustlna in Blaža, za 
Maksa Travnik, ženo Marijo in sina Tomija, za Pepco 
Wassner, za Julijano Božič, obl., za Anjo Kurasch, za Pavlo in 
Albina Travnik, na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, 
za duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke, za žive in 
rajne Marijine spremljevalce na Borovnici, za duhovno rast 
v Selah, 

Petek, 20.03.:  
 18.00 sv. maša za Heleno Olip, obl., za Katharino in Siegfrieda 

Pitschek, za Katharino Čebul, obl., za Ignaca in Uršulo Mak 
– Štefun in hčer Katijo Nußbaumer, za Tomija in Nanijo Ogris 
– Kopajnik, za Metijo Mak, za Alojza Užnik, obl., za Mirkota 
Oraže – Sp. Jug, brata, sestra in h.p., za Marijo Užnik – Trkl, 
obl., za Marijo Hribernik – Kvančnik, obl., za Lonijo Užnik, 
Franca Hajnžiča ter Marico Čertov, za Angelo Užnik – 
Tončevo in s. 1. v. sv. Uršule, za s. 24. v. sv. Uršule, za s. 9. v. 
sv. Uršule in roženvenske sestre,  

Nedelja, 22.03.: 4. postna nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Ponedeljek, 23.03 in torek, 24.03.:  
 18.00 pobožnost s trnjem kronane glave 
Sreda, 25.03.: Gospodovo oznanjenje 
 17.30 

18.00 
pobožnost s trnjem kronane glave 
sv. maša za Albina Lexe in ženo Heleno, obl., za sr. 
Emanuelo Kelih, obl., za Marico Čertov – Adamkinjo, za 
Franca Hajnžiča in h.p., za Marka Oražeta in Nikija 
Hribernik, na čast Mariji Pomočnici za zdravje na duši in na 
telesu, za vse rajne Marijine spremljevalce pri Cerkvi, 

Četrtek, 26.03.:  
 18.00 pobožnost s trnjem kronane glave 
Petek, 27.03.:  
 17.30 

18.00 
pobožnost s trnjem kronane glave 
sv. maša za Julijano Božič, Marijo Čertov ter s. 8. v. sv. 
Uršule, za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug, za 
Andreja in Ano Ogris, za Franca Lipusch, za Pepija Jug, za 
Joza Čertov, obl., za Marijo Dovjak – Hauptmann, obl., za 
Maksa Mak, ml., obl., za Kuheljnovega Petra, ženo Nanijo, 
hčer Pepco in vse h.p., za Marijo Ogris – Kovač ter s. 22. v. 
sv. Uršule, za žive in rajne Marijine spremljevalce na 
Borovnici, 

Nedelja, 29.03.: 5. postna nedelja – poletni čas 
 8.00 

14.30 
15.00 

farna božja služba sv. maša 
pobožnost s trnjem kronane glave 
dekanijski križev pot v Bistrici v Rožu 

Ponedeljek, 30.03.: praznik s trnjem kronane glave 
 18.30 

19.00 
pobožnost s trnjem kronane glave 
sv. maša za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Maksa 
Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Marijo 
Dovjak, obl. in moža Hanzija, za Marka Husa in sinova Karla 
in Markota, za Marijine spremljevalce na Kobli, 

Petek, 03.04.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Ludviga Jug, obl., za Silvijo Roblek, obl., za 
Sabino Olip in s. 1. v. sv. Uršule, za Marijo Roblek – Kacmun 
in s. 8. v. sv. Uršule, na čast Božjemu usmiljenju za 
spreobrnenje grešnikov, na čast Jezusovemu in Marijinemu 
Srcu, za Božji blagoslov in mir med ljudmi in po svetu, za 
duhovno rast v Selah 

Nedelja, 05.04.: CVETNA NEDELJA  
 8.00 zbiranje pri križu, blagoslov zelenja in cvetja  

nato procesija v cerkev ter sv. maša z branjem pasijona 
mesečna zbirka za farno cerkev  


