
 

 

 

 

 

 

 

EN SONČEN 
DOBERDAN  
 
En sončen  
dober dan  
in en nasmeh 
krasan,  
nasmeh iskren  
in iz srca,  
odpre ti vrata, 
vrata vsa…  
To ključ je,  
pravi ključ,  
od VSEH  
vrat sveta.  
 
Naj srečen bo, 
kdor ga ima…! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELODNEVNO 
ČEŠČENJE V SELAH 
v ponedeljek, 01.06.2020: 

 
 
Molitvene ure:  
 
11.00: Zg. Kot  
12.00: Kobla in Sele Cerkev  
13.00: Šajda  
14.00: Borovnica  
15.00: Povoz  
16.00: Srednji Kot in Graben  
17.00: Živi rožni venec 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05. – 01.06.2020 

 
 
 
 

Včasih zadostuje ... 
 
 
Včasih zadostuje roža –  
in odkrijem nebo.  
Včasih zadostuje rosna kapljica –  
in doživim morje milosti.  
Včasih zadostuje mavrica –  
in vem, da sem v zvezi z Bogom.  
Včasih zadostuje drevo –  
in doživim korenine svojega življenja.  
Včasih zadostuje glas zvona –  
in vem, da sem povabljen na večno 
gostijo.  
Včasih zadostuje misel –  
in doživim v sebi Božjega duha.  
Včasih zadostuje samo dotik –  
in jecljam: moj Bog in moj Gospod.  
Včasih zadostuje samo pogled –  
in zemlja in nebo se med seboj prelivata.  
Včasih zadostuje besedica Ti –  
in srečam živega Boga.  
Včasih zadostuje tišina –  
in slutim polnost in veličastvo toje obljube.  
Včasih zadostuje roža –  
in odkrijem zemljo in nebo. ...  



17.05.2020      Oznanila         01.06.2020 
Nedelja, 17.05.: 6. velikonočna nedelja  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 18.05. in torek, 19.05.:  
 19.00 šmarnična pobožnost  
Sreda, 20.05.:  
 19.00 

19.30 
šmarnična pobožnost 
sv. maša za Adamkovo Marico, za Joza Žnidarja, 
obl., za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Jožefa 
in Uršulo Mautz ter h.p., za Folta Kvadnika, obl., za 
Mihaela Piskernik, obl., za Nuža Ravnika, ženo 
Heleno, dva sina in 2 hčeri, na čast sv. Janezu 
Bosku in Mariji Pomočnici, za duhovno rast v Selah, 
našo mladino in otroke, za vse pozabljene verne 
duše 
 

Četrtek, 21.05.: VNEBOHOD 
 8.00 

 
 
 
 

19.00 

sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže 
– Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za 
Lonijo Užnik, Marijo Dovjak in s. 21. v. sv. Uršule, za 
Alojza Čebul, za Hanza Kelih in starše, za Tomija 
Wassner in h.p., za Tomija Mak, obl.,  
šmarnična pobožnost 
 

Sobota, 23.05.: MARIJA POMOČNICA 
 19.30 

20.00 
šmarnična pobožnost 
sv. maša za oba Maksa in Justino Mak, za 
Kuheljnovega Hanzija, tri strice, dedeja in babico, 
za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in h.p.,  
 

Nedelja, 24.05.: 7. velikonočna nedelja – Kranjska nedelja 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
 8.00 sv. maša v Glinjah  
 19.00 šmarnična pobožnost 
Ponedeljek, 25.05. in Torek, 26.05.:  
 19.00 šmarnična pobožnost  

Sreda, 27.05.:  
 19.00 

19.30 
šmarnična pobožnost  
sv. maša za Ferdinanda Pristovnik, hčer Pavlo in 
Husove h.p., za Andreja in Marijo Dovjak – 
Hauptmann, za Rudija Mak, obl., za Marijine 
spremljevalce na Kobli 

Četrtek, 28.05. in petek, 29.05.:  
 19.00 šmarnična pobožnost  
Sobota, 30.05.:  
 19.00 

19.30 
šmarnična pobožnost  
sv. maša za Lonijo Užnik in s. 1. v. sv. Uršule, za 
Janeza in Lizo Mlečnik, za Marijo Ogris – Kovač, za 
Joza Čertov in Senčnikove h.p., za Josefa Riegelnik, 
ženo Elisabeth in hčer Marijo,  

Nedelja, 31.05.: BINKOŠTNA NEDELJA  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
 19.00 šmarnična pobožnost 
Ponedeljek, 01.06.: BINKOŠTNI PONEDELJEK – VEDNO ČEŠČENJE  
 7.00 

 
 

sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Pepa Oraže 
– Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za 
Maksa Oraže – Visočnik,  

 18.00 sv. maša za Stankota, Flora in Angelo Kelih,  
Večna luč: po namenu Marijinih spremljevalcev na Kobli, za 
Grabnarjeve rajne, za vse Žnidarjeve rajne, za rajne Marijine 
spremljevalce pri cerkvi, po namenu neimenovanih,  
 
Dragi Farani,  
Najlepše se vam vsem zahvaljujemo, da ste se držali 
predpisov državne vlade. Prosimo, da jih upoštevate tudi še v 
bodoče.  
Vse do vključno 19.05.2020 darovane maše so bile brane.  
Zahvaljujemo se za vse darove.  
 
Knjižnica:  
Kdor bi se rad izposodil knjige se lahko javi pri Nataši (0664 
6456581) ali Mirji (0664 5405033) in se dogovori čas.  

 


