
 

 

 
 
 
 

VESELJE 
 
Veselje je več  
kot vesolje, 
veselje je koš  
dobre volje.  
 
Veselimo se  
sonca in sence,  
zime in poletja, 
pisanega cvetja, 
morskih valov, 
strmih bregov, 
dobrih daril, 
sladoleda  
in počitnic,  
seveda! 
Pa jasnega neba 
in Stvarnika vsega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
Z dušo in telesom v službi istega Boga 

29.06. Peter in Pavel 
 

Praznujemo dva moža, ki sta po rodu, 
izobrazbi in značaju tako različna, da si 
moremo komaj predstavljati, da z dušo in 
telesom služita isti stvari, istemu Gospodu. 
Peter, ribič iz Karfarnauma, je od samega 
začetka med Jezusovimi spremljevalci. 
Zakoreninjen v veri očetov, postane 
kmalu govornik učencev. Jezusu obljubi 
zvestobo in ga zataji, ko bi moral priznati 
svojo pripadnost. Njemu je Gospod 
zaupal svojo Cerkev. Pavel, rojen v Tarzu, 
je imel rimsko državljanstvo. Po poklicu  
je bil izdelovalec šotorov; svoje teološko 
znanje si je pridobil v šoli rabija Gamaliela. 
Bil je zagrizen preganjalec kristjanov, a ga  
je vstali Kristus poklical za apostola  
narodov. Po zanesljivem izročilu  
sta Peter in Pavel umrla  
v Rimu kot mučenca.  
_____________________ 
farno romanje v Maria Zell 
prispevek znaša EUR 40,00,  
prijave sprejemajo  
Elmar Auguštin 0676/87728193,  
Kati Olip 7176 in  
Martin Kelih 0664/4139711  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18.06. – 16.07.2017 

 
POPOTNIKOVA PROŠNJA 

 
Ti, vsenavzoči Bog, 

vodi nas v miru. 
Daj, da bomo dosegli svoj 

cilj brez težav. 
Varuj nas pred 

vsemi nevarnostmi, 
ko potujemo na zemlji, 

na morju ali v zraku. 
Odpri nam oči in srce, 

da bomo videli tvoj obraz 
po lepoti sveta in 
srečanju z bližnjim. 
Stvarstvo, ki ga z 

občudovanjem odkrivamo dan 
za dnem, je tvoje, Gospod. 
Čudovit si. Zahvaljujemo se ti. 

Amen. 
 

 
 
 



18.06.2017      Oznanila         16.07.2017 
Nedelja, 18.06.: 11. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Torek, 20.06.:  
 19.00 sv. maša za Janeza Pegrin – muteca, obl., za Gustlna Olip, 

za Stefanijo Bergmann, za Alojza Čebul, za Tomija Oraže in 
Žagarjeve starše, za Franca Hajnžiča, obl., za Alojzijo Stern, 
za Folta Čertov in Senčnikove rajne, za Petra Hribernik, za 
Tomaža, Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za oba Fridija, 
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Kristijana in Marijo Jug ter 
sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak – Hauptmann, za 
Josefa in Martino Blasnik, za Hildo Pavlič in sestre, za vse 
rajne Selske dušne pastirje, za Heleno Ravnico, obl., za 
Franca Užnik, za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in 
starše, za Gabrijela Roblek – Gros, obl., za Toma Kovača, 
obl., ženo in starša, za Kožilovega Petra, ženo, sina in hčer, 
za Miha in Ano Furjan, za Franca Hribernik – Malovodnik, 
za Martho Jug – Coflova, za Huberta Ogris, za Hanza 
Furjan in ženo Katijo, za Valentina in Magdaleno Dovjak, 
hčer in sina, za Senčnikove starše, brate in sestre, za Hanza 
Dovjak, za Nuža Dovjak in sestro Marijo, za Katijo 
Nussbaumer, za Ignaca in Uršulo Mak – Štefun, za Katijo 
Furjan, sestre Justijo in Frido ter s. 14. v. sv. Uršule, za Lenčijo 
Urabel ter s. 8. v. sv. Uršule,  
 

Nedelja, 25.06.: 12. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

 
Četrtek, 29.06.: Sv. Peter in Pavel - apostola 

 19.00 sv. maša za Zofijo Rakuschek, obl. in moža Maksa, za 
Emilijo Krug, za Tilko Mak, obl., moža, sestre in starše, za 
Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter Marijo in Remigiusa 
Hassler, za Franca Hajnžiča, obl., za Ano Adamkinjo in 
moža, za Mirkota Oraže – Sp. Jug, brata, sestre in starše, 
za Martho Pörtsch, obl., moža Jurija in vse Rutarjeve h.p., 
za vse rajne Marijine spremljevalce na Kobli,  
 

Nedelja, 02.07.: 13. navadna nedelja – stan. za može – Selsko žegnanje 
 9.30 slovesna farna božja služba sv. maša nato procesija  

 
 
 
 

Torek, 04.07.: sv. Urh - škof 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek, obl. in moža 

Franca – Pušelč, za Betijo Conrad, obl., za Maksa Oraže – 
Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca Pegrin, za 
Ano Oraže – Motl, za Albina Travnik – Ridovc, za Terezijo 
Urabel, moža in sina, za Slavkota Avsenik, obl., za Tomaža 
Jug, obl., za Zdravkota Jug, obl., za Heleno Dovjak, obl., 
Jožefa, Cilijo in Alojzijo, za Pavlo Juch, za Marijo Oraže – 
Kvadnikovo, obl., za Pepa Ravnika, obl., za Ferdinanda 
Lubas, obl., ženo Marijo in sina Nantija, za zdravje 

Petek, 07.07.: prvi petek 
 9.00 

 
 

šolarska sv. maša za Veroniko Žmaucer, obl., za Petra Jug 
– Coflov, za Manfreda Rühl – Šajdnik, za Heleno Urabel, za 
Pavlo Perč, za Štefijo Märzendorfer, za Eriko Pegam,  
obhajanje bolnikov 

Nedelja, 09.07.: 14. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Četrtek, 13.07.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Hanza in Nuža Dovjak, za Marijo 

Hirsinjo, za Katijo Nussbaumer, za vse Meležnikove pomrle, 
za Micijo Roblek, za Ano in Frido Piskernik, za Albina 
Travnik, za Tomija Mak, za Branka Korotaj, za Marijo in 
Janeza Roblek in vse Kacmunove rajne, na čast Mariji 
Devici in prošnja za pomoč, za duhovno rast v Selah in 
mladino, za zdravje 

Petek, 14.07.:  
 19.00 sv. maša za Urha Piskernik, obl., za Antona in Pavlo 

Piskernik in h.p., za Ano in Boštjana Oraže ter h.p., za 
Erwina Krainz, za Janeza Mak – Zg. Žerjav, za Valentina 
Male in Grabnarjeve rajne, za Elizabetho Suklitsch in 
Rupčeve rajne, za Andreja Dovjak – Hauptmann, obl., za 
Gustava in Christino Wallner, za Lenčijo Urabel ter s. 22. v. 
sv. Uršule, za Katarino Supan, Micijo Čertov ter s. 8. v. sv. 
Uršule,  

Sobota, 15.07.:  
 6.00 farno romanje v Maria Zell 

odhod ob 06.00 uri zjutraj izpred farne cerkve – več 
informacij na zadnji strani 

Nedelja, 16.07.: 14. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

Večna luč: po namenu neimenovanih, po namenu Kvadnikove 
družine, po namenu Colnarjevih, po namenu Ravnikovih, za Tomija 
Mak, za Franca Pegrin, za Žnidarjeve h.p., za Nežijo Olip – Vrtnik,   

 


