
 

 

 
 
 
 
 
     
 
Tako kot  
sonce boža 
vsako rožo  
ter ji daje  
svežino in 
vitalnost,  
tako  
Bog seje  
v dušo  
vsakega  
človeka  
dobroto in 
ljubezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 
 
 
 

10.00 v cerkvi Šajda  
11.00 v cerkvi Borovnica 
12.00 v cerkvi Sele- Povoz,  
13.00 v cerkvi Sele vas in Kobla 
 
14.00  pri Travniku 
14.30 na Ravni 

 
Prosimo, da k blagoslovu jedil 

pride vedno samo en član družine. 
Košare postavite v klop pred seboj.  

 
 
 

ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU 
 

09.00 – 10.00 Sele Šajda  
14:00 – 15:00 Sele vas in Kobla  
15.00 – 16.00 Sele Borovnica  
16.00 – 17.00 Sele Povoz 
17.00 – 18.00 Sele Srednji Kot in Graben 
18.00 – 19.00 Živi rožni venec 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2021 – 11.04.2021 

 
 

Simbol Vstalega 
 

Velika noč je 
kakor jasna noč 

kakor vzhajajoče sonce 
kakor trava v jutranji rosi 
kakor odpirajoči se cvet 

kakor čisti zrak 
kakor žvrgoleče ptice 

kakor uslišani klic 
kakor posušene solze 

kakor odgovor na vprašanja 
kakor smiselno trpljenje 

kakor izpolnjeno pričakovanje 
kakor radostno ozračje 

kakor ožarjeni križ 
kakor pokončni ljudje 

kakor ozdravljene rane 
kakor najdeni smisel 
kakor skupno veselje 

kakor blagoslovnjenpo življenje 
kakor uresničena vizija 

kakor izpolnjena preroka 
kakor pogled iz oči v oči Boga in 

ljudi. 



28.03.2021      Oznanila         11.04.2021 
Nedelja, 28.03.: CVETNA NEDELJA 
 6.30 

 
8.00 

 
 

14.30 

farna božja služba sv. maša z branjem pasijona, 
blagoslovom zelenja in cvetja 
farna božja služba sv. maša z branjem pasijona, 
blagoslovom zelenja in cvetja 
nabirka za revne družine v Podgorici 
pobožnost križevega pota 

Četrtek, 01.04.: VELIKI ČETRTEK 
 19.00 sv. maša za Honza in Milko Olip in vse Užnikove h.p., 

za Hanzija Užnik – Gregčev in mamo, za Hanza 
Kelih – Mlakar, za Marijo Dovjak in hčer Marijo, obl., 
za Florjana Kelih – Florjan, obl., za Silvijo Roblek, obl., 
za Handra Dovjak, za Tomaža in Nežijo Jug ter 3 
sinove, za Geralda in Hannesa Jug, za Nežijo in 
Marijo Olip – Vrtnik, za Ano Ogris, obl., za Nanijo in 
Tomija Ogris – Kopajnik, za spreobrnenje grešnikov, 
na čast sv. Duhu za farno občestvo, 
 

Petek, 02.04.: VELIKI PETEK 
 15.00 

19.00 
križev pot 
velikopetkovna liturgija z branjem pasijona, 
velikimi prošnjami in češčenjem križa 

Sobota, 03.04.: VELIKA SOBOTA 
 6.00 

9.00-
19.00 

Blagoslov ognja (pred cerkvijo) 
Češčenje (vahtanje) ob božjem grobu  

Nedelja, 04.04.: VELIKONOČNA NEDELJA 
 05.00 

 
10.00 

Velikonočna vigilija, sv. maša za farane in 
vstajenska procesija 
sv. maša za Ivano Hvalec, obl. in moža Franca, za 
Jerico in Alojza Pulko, za Janeza in Justino Hvalec, 
za Albina Travnik – Kumpič, obl. in h.p., za zdravje 
mesečna zbirka za farno cerkev 
po maši odprta knjižnica  

Ponedeljek, 05.04.: VELIKONOČNI PONEDELJEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.30 
8.00 

Intencije: za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in 
Angelo Roblek – Pušelč, za Fanijo Hribernik, za 
Maksa Oraže – Visočnik, za Honza in Milko Olip, za 
Hildo Pavlič, za Hanza Kelih – Mlakar, za Marka 
Husa, obl., za Handra Dovjak, za Marijo Florjanko, 
obl., za Andreja Kelih, obl., ženo Marijo in h.p., za 
Marijo Travnik in h.p., za vse Kvadnikove h.p., za 
oba Maksa in Justino Mak ter h.p., za Hanza Ogris – 
Kovač,  
farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  

Nedelja, 11.04.: BELA NEDELJA  
 6.30 

8.00 
11.00 

farna božja služba sv. maša  
farna božja služba sv. maša  
zaobljubljena procesija na Žihpolje in sv. maša 

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za Handra Dovjak, za rajne 
Marijine spremljevalce pri cerkvi, za verne duše, za Adamkove 
rajne, za vse Hajnžijeve h.p.,  

 

OBVESTILO 

Prispevek za grobnino se je povišal.  
Prispevek za posamenzni grob znaša EUR 130,00 za 10 let, 
prispevek za dvojni / družinski grob pa EUR 260,00 za 10 let.  
 
 

Vstali Kristus prihaja, 
Velika noč nas navdaja, 
z upanjem na boljši svet, 

zberimo pri praznični mizi se spet, 
okusimo mir in veselje, 

ki nas popelje, 
da naberemo si moči, 

za premagovanje vseh skrbi! 
Vesele in blagoslovljene praznike in veselo ALELUJO Vam 
želijo Farni svet ter župnika Andrej Saje in Elmar Augustin 


