Drevo sem
na vrtu ljudi.
Biti moram
obrezan.
Rastlina sem
na oknu ljudi.
Biti moram zalivan.
Vrt sem
v deželi ljudi.
Biti moram
negovan.
Cetlični šopek sem
na mizi ljudi.
Biti moram
povezan.
Hvala ti za moje
učitelje, moj Bog,
za vse, ki me
obrezujejo,
zalivajo, ki me
negujejo in
povezujejo.
Anton Rotzetter

ROŽNI VENEC
Poživi mi vero,
ker je šibka in
neštetokrat omahujem.
Utrdi mi upanje,
ker izgubljam tla pod nogami
in obupujem. Vžgi v meni
ljubezen, da ljubim vse in se
ne precenjujem.
Vodi moje misli,
zakaj Ti si prijatelj.
Tebi zaupam.
Vodi moja dejanja,
zakaj Ti si ljubezen.
Vate zaupam.
Utrdi mi spomin,
da ne pozabim na vse
dobrote, ki si mi jih izkazal.
Razsvetli mi pamet, da vedno
znova izberem pot,
ki si mi jo pokazal.
In omeči mi voljo,
da sprejmem življenje,
kot si ga v svoji modrosti ukazal.
Anna Horvat

06.09. – 04.10.2020
Novo šolsko leto
Dragoceni čas!
Zlati čas
Oj zlati čas!
Minuta, ki minila,
se ne bo povrnila;
kar časa zamudiš,
ga vekomaj zgubiš.
Oj zlati čas!
Je v mladih letih setev,
bo v starih dobra žetev,
če pridni bodemo,
nam nikdar žal ne bo.
Oj zlati čas!
V mladosti kdor praznuje,
na stare dni zdihuje,
lenuhov brat je glad,
in potepuhov – tat.
Oj zlati čas!
Le danes si pomagaj,
na jutri ne odlagaj;
ne več, če doživiš,
kar danes zamudiš.
Anton Martin Slomšek

06.09.2020

Oznanila

04.10.2020

Nedelja, 06.09.: 23. NAVADNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša –
mesečna nabirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica
Torek, 08.09.: ROJSTVO DEVICE MARIJE - MALA GOSPOJNICA
19.00 sv. maša za Hanza Kelih in starše, za Foltija Čertov –
Hlipovčnik, obl., Micijo Čertov ter Marico Čertov –
Adamkinja, za Pepija Jug, obl., za Ano – Zg. Juginjo,
obl., za Barbaro – Zg. Juginjo, obl. za Justijo Pavlič in
sestre, za oba Maksa in Justino Mak, za Janeza
Kuheljna, obl. in Kuheljnovega Nejča, za žive in rajne
Marijine spremljevalce na Borovnici, na čast Mariji
Pomočnici v zahvalo za zdravje, za vse pozabljene
verne duše,
Sobota, 12.09.: MARIJINO IME
15.00 sv. maša na Sedlcah za Gustlna Dovjak, obl. in ženo
Justo, za Milko in Honza Olip, za Janeza Roblek, obl. in
ženo Marijo, za Serafino in Hanzija Roblek, na čast
Mariji Devici in prošnja za pomoč in vero,
Nedelja, 13.09.: 24. NAVADNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša
Ponedeljek, 14.09.: POVIŠANJE SV. KRIŽA –
začetek novega šolskega leta
8.00 šolarska sv. maša za srečno in prijetno novo šolsko leto
Petek, 18.09.:
19.00 sv. maša za Milijo Dovjak – Žnidar, za Marijo Mak –
Gregij, za Jušta in Janeza Roblek, za Ljudmilo Male in
Grabnarjeve rajne, za Mairitscheve rajne, za Handra
Dovjak, za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug, za Fanijo
Hribernik, za Metoda Olip, za Micijo Roblek, obl., za
Jožefa in Uršulo Mautz, za Marijo, sestro Marto in sina
Hanzeja Užnik – Gregčevi, za Uršijo in Tomija Oraže ter
Ražarjeve starše in brate, za Franca Hribernik –
Malovodnik, za s. 24. v. sv. Uršule, na čast sv. Janezu
Bosku in Mariji Pomočnici, za duhovno rast v Selah,
našo mladino in otroke
Nedelja, 20.09.: 25. NAVADNA NEDELJA
8.00 farna božja služba sv. maša

Torek, 22.09.:
19.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in
Franca Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za
Marka Oraže, obl., za s. 9. v. sv. Uršule in roženvenske
sestre, za Hanza in Milko Olip in vse Užnikove h.p., za
Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Albina Pegrin in
Marijo Hribernik, za Marijine spremljevalce na Kobli
Petek, 25.09.:
19.00 sv. maša za Heleno Olip, moža Petra in sina, za Tomija
in Nanijo Ogris – Kopajnik, za Josefa in Uršulo Mautz, za
Mihija in Stanko Pegrin, za Marijo Ogris – Kovač, za
Stanislavo Pegrin, za Marka Husa in h.p., za Janeza
Leimisch in ženo Antonijo, za Ludvika Užnik – Žnider, za
Urha Roblek, obl., ženo Marijo ter 2 sina, za Mirkota
Oraže – Sp. Jug, brata sestre in h.p., za Janeza in
Terezijo Kelih – Žborc, za Markeja Kelih in brata Hanzija,
za Terezijo Ploner in sestro Nežijo, za Ivano Božič, za
Jožefa in Uršulo Mautz ter hčerko Stanko,
Nedelja, 27.09.: 26. NAVADNA NEDELJA
8.00 slovesna farna božja služba sv. maša – dan starih
Sreda, 30.09.:
19.00 sv. maša za Hildo Ogris, obl., za Nantija in Marijo Lubas,
obl., moža Ferdinanda ter Alberta Piskernik,
Petek, 02.10.: prvi petek
obhajanje bolnikov
19.00 sv. maša za Justino Štern, za Marka Oražeta, za Ivano
Božič, na čast Božjemu usmiljenju za spreobrnjenje
grešnikov, na čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu, za
Božji blagoslov in mir med ljudmi in po svetu
Nedelja, 04.10.: 27. NAVADNA NEDELJA – Jesensko žegnanje
10.00 slovesna farna božja služba sv. maša
mesečna nabirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica
romanje živega rožnega venca v Sele
13.30 molitev rožnega venca
14.00 sv. maša

Večna luč: za Pepa Oraže – Ogradnik, za Grabnarjeve rajne,
po namenu neimenovanih, po namenu Kvadndikove družine,
po namenu Colnarjevih, za Hanza Oraže, za Coflove h.p.

