Pridi, pridi, Sveti Duh!

Recept za lepši
dan
Vzemi dan v svoje
roke in ga očisti vsake
*grenkobe,
*skoposti,
*malenkosti in
*strahu.
Dodaj še
ščepec veselja in
humorja,
tri zvrhane žlice
optimizma,
žličko strpnosti,
zrnce ironije in
ščepec obzirnosti.
Vse bogato prelij z
ljubeznijo.
Pripravljeno jed
okrasi še s šopki
malih pozornosti in z
vedrino serviraj.

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje luči svetli sij!
Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!
Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sladko poživiš.
V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.
O, ti luč preblažena,
daj, razsvetli srca vsa
zvestih svojih vernikov.
Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izogne se.
Duši madeže izmij,
kar je suho, spet zalij
in ozdravi rane vse!
Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vodi vse, ki so zašli.
In sedmero vlij darov
V duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.
Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in svetli raj,
v njem veselje vekomaj.

02.06. – 07.07.2019

Znati počakati
dokler se srce in
razum ne zedinita.
Dokler človek ne
preneha čvekati,
dokler se mu smisel
besede ne posveti.
Dokler se zasvojenec
ne izvije iz svoje
zasvojenosti,
dokler pravičnež
ne spreobrne,
dokler brezobzirnež
ne postane rahločuten,
dokler se molk ne poglobi,
dokler tišina ne spregovori,
dokler samega sebe spoznam,
dokler ne premagam strahu,
dokler ne dozorim.
Martin Gutl

02.06.2019

Oznanila

07.07.2019

Nedelja, 02.06.: 7. velikonočna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
zbirka za farno cerkev
po maši je odprta knjižnica v farnem domu
11.00 zaobljubljena procesija v Glinje in sv. maša
Torek, 04.06.:
19.00

sv. maša za Jurija Mak – Špičjak, za Jakoba Hribernik, za Šimana
Kačnerja in ženo Jero, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, za
Franca Lipusch, za Milijo Dovjak, za Marijo Olip – Vrtnik, za
Pepco Čertov, obl., za Karlija Pristovnik, obl., za Hermanna
Hribernik,

Nedelja, 09.06.: BINKOŠTNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 10.06.: BINKOŠTNI PONEDELJEK
8.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek
– Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Hanza Kelih – Mlakar, za
Ursulo in Tomija Oraže ter Žagarjeve h.p., za Franca Mak –
Sončnika, obl., za Jakoba Pegrin, obl., za Franca Užnik, obl. in
brata Emila, za Husovega Markota, obl., za Janeza Leimisch in
ženo Antonijo, za Ido Tatzer, obl., za Marijo Hrast, obl.,
Četrtek, 13.06.:
17.00

sv. maša na Sedlcah za Zofijo in Maksija Rakuschek – Trkl, za
Pepco in Matija Čertov, za Marjana Roblek, za Rezijo Oraže, za
Tomija Mak, za Urha in Francija Piskernik ter vse Vogarjeve h.p.,
za Florjana Kelih, ženo Marijo, Nantija in sr. Emanuelo Kelih, v
zahvalo Mariji za zdravje, na čast Mariji Devici in prošnja za
pomoč,

Nedelja, 16.06.: NEDELJA SV. TROJICE
8.00 farna božja služba sv. maša
Četrtek, 20.06.: SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI
10.00 sv. maša za Marijo Olip – Vrtnik, za Hanza Kelih – Mlakar, za
Alojza Čebul, za Alojzijo Štern, za Folta Čertov – Senčnik in h.p.,
za Jurija Mak – Tomča, za Heleno Ravnico, obl., za Marijo Kudur
ter h.p., za Matija Čertov, obl., za Tilko Mak in s. 1. v. sv. Uršule, za
g. Alojzija Vavti, za Lojzeta Mak, za Hanzija Užnik – Travnikov,
Hanza Kelih – Mlakar ter vse rajne upokojence v Selah, za sestro
Emanuello Kelih, za s. 24. v. sv. Uršule, za duhovno rast v Selah,
na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za našo mladino,
za s. vseh v. sv. Uršule, nato procesija
Nedelja, 23.06.: 12. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša

Petek, 28.06.:
19.00

sv. maša za Zofijo in Maksa Rakuschek, obl. – Trkl, za Tilko Mak,
obl. in moža Dolfa – Šerjak, za Terezijo Oraže – Rožič, za Nanijo
Ogris – Kopajnik, za Tomija Ogris – Kopajnik, za Franca Hajnžiča,
obl., za Hanzija Jug – Cofl, za Geralda in Hannesa Jug ter Ano in
Andra Ogris, za Tomaža Jug, Nežijo in tri sinove, za oba Fridija,
Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Handra Dovjak, za Kristijana in
Marijo Jug ter sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak –
Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za Štefana Wassner,
ženo Pavlo ter sina Tomija, za Heleno Olip, za Ursulo in Jožefa
Mautz, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in starše, za
sestro Emanuelo Kelih, za Gabrijela Roblek, obl., brata Marjana
in starše, za Lenčijo Wieser, Cilijo Dovjak ter s. 14. v. sv. Uršule, za
oba Petra Olip, za Franca Hribernik – Malovodnik, za Maksija
Hribernik – Kvančnik, vsem vernim dušam v zahvalo,
Nedelja, 30.06.: 13. navadna nedelja
8.00 farna božja služba sv. maša
po maši je odprta knjižnica v farnem domu
Četrtek, 04.07.: sv. Urh - škof
19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek, obl. in moža Franca,
za Betijo Conrad, obl., za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa
Oraže – Ogradnik, za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za
Elizabeto Suklitsch in Rupčeve rajne, za Hanza Kelih – Mlakar, za
Marijo Travnik – Pavelnova in h.p., za Stankota Avsenik, obl., za
Pepija Ravnika, obl., za Marijo Oraže – Kvadnico, za Hanza in
Milko Olip in Užnikove h.p., za Janeza Pegrin – muteca, za
Ravnikove starše, dve hčeri in dva sina, za vse Selske dušne
pastirje, za Marijo Olip – Vrtnik, za Ferdinanda Lubas, obl., ženo
Marijo in sina Nantija, za Heleno Dovjak, obl., za Tomija Travnik,
obl., za Katijo Furjan, 3 sestre ter s. 14. v. sv. Uršule,
Petek, 05.07.: sv. Ciril in Metod – škof, zavetnika Evrope – prvi petek
9.00 šolarska sv. maša v zahvalo za lepo šolsko leto
nato obhajanje bolnikov
Sobota, 06.07.:
Farni izlet na Krko
odhod ob 06.00 – avtobus pobira od Trklna proti cerkvi –
pristopite lahko na avtobusnih postajah
9.00 vodstvo po stolnici v Krki
10.30 sv. maša v kripti na Krka
nato obisk škofijskega muzeja ter kosilo
prijave sprejemate Martin Kelih 06644139711 in Kati Olip
prispevek 30,00 EUR
Nedelja, 07.07.: 14. navadna nedelja – SELSKO ŽEGNANJE
10.00 slovesna farna božja služba sv. maša – nato pranganje
mesečna zbirka za farno cerkev

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za po namenu neimenovanih, za
Ravnikove h.p., za Hauptmannove h.p., za Handra Dovjak, za Milijo
Dovjak, za Tomija Mak, po namenu Colnarjevih

