Informacije in opozorila

En sončen
dober dan
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 ...!

Zaradi novih predpisov, ki naj bi služili
prepričitvi širjenja Corona-virusa, vas
naprošamo, da tako ob vhodu v cerkev
kot tudi med mašo nosite zaščitno
masko. Vrh tega naprošamo, da kot
družina sedite skupaj v isti klopi in držite
dovolj razdalje do drugih sofaranov.

Plačilo maš za Sedlce:
Naprošamo vas, da maše, ki želite, da
se berejo na Sedlcah, naročujete v
župnjišču v Selah/Katiji Olip. Hvala za
razumevanje.

Letne prošnje:
Ker ni več dolgo do vseh svetih vas
naprošamo da pravočasno mislite na
to, da bi naročili letne prošnje.
V ta namen bodo uradne ure v
župnjišču:
Petek, 16.10.: po sv. maši
Nedelja, 18.10.: pred prvo in po drugi sv.
maši
Petek, 30.10.: po sv. maši
Sobota, 31.10.: med 10.00 i 13.00 uro
V nedeljo, 01.11. ne bomo sprejemali
več letnih prošenj.

04.10. – 18.10.2020
Moli, moli rožni venec, ljubljeni
slovenski krov;
zvesto nad teboj počival bo Marijin
blagoslov!
Ljubljena slovenska hiša,
tiha sredi tihih trat!
ali še spoštljivo hraniš
nad vse dragi svoj zaklad?
Ali še visi pod križem
tvoji dedov blagoslov,
lepi hišni rožni venec,
priča tolikih rodov?
Ali še v večernih urah
oče v krogu vseh otrok
z rožnim vencem si pokrije
trde žulje trudnih rok?
Ali še doni po hišah,
ko se vžiga zvezdna noč,
skupni glasni rožni venec
kot smo čuli ga nekoč?

04.10.2020

Oznanila

18.10.2020

Nedelja, 04.10.: 27. NAVADNA NEDELJA – Jesensko žegnanje
8.00 farna božja služba sv. maša
10.00 slovesna farna božja služba sv. maša
mesečna nabirka za farno cerkev
po maši odprta knjižnica
Sreda, 07.10.:
19.00 sv. maša za Jožefa Kelih, obl. in Čevhove h.p., za
Marijo Pegrin – Nacej, obl., moža in sina, za
Albina Travnik – Ridovc in h.p., za Florjana Kelih,
ženo Marijo, Nantija in sr. Emanuelo, za Habrija
Orasche, za Franca Sončnika, ženo Marijo, dve
hčeri in Herberta, za Tomaža in Nežijo Jug ter 3
sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek,
za Jožefa Dovjak, za rajne Marijine spremljevalce
po Povoz,
Petek, 09.10.:
19.00 sv. maša za Hanza Kelih, obl. za Valentina Male
in Grabnarjeve rajne, za Štefana in Pavlo
Wassner ter sina Tomija, za Hauptmannovo
babico in dedeja, za Franca Pegrin, obl., za
Valentina Kakl, za Blaža Olip, obl, za Gustlna Olip,
obl., za Justino Olip, obl. in moža Joza, za Kristino
Pegrin ter sestre Angelo, Mici in Beti, za Gregorja
Mack – Borovnik, obl., za Marijo Ogris, obl., moža,
sina in hčere, za Tilko in Dolfa Mak ter Šerjakove
h.p., za vse pozabljene pastirje Vokovnikove
planine, za s. 16. v. sv. Uršule, za vse rajne Marijine
spremljevalce pri cerkvi,

Nedelja, 11.10.: 28. NAVADNA NEDELJA
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. Maša
Ponedeljek, 12.10.:
!
15.00 sv. maša na Sedlcah za Marijo Ogris – Kovač, za
Rezijo Oraže, za Fritza Makula, za Brankota
Korotaj, za Majo in Maksa Pratnekar, za Fanijo in
Petra Hribernik, za Kališnikove h.p., za Maksa
Mak, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč in
vero, za zdravje,
Petek, 16.10.:
19.00 sv. maša za Marijo Mali – Pajnar, obl., za Heleno
Olip, moža Petra in sina ter za verne duše, za
Marka Oražeta, brata Maksa in sestro Meti, za
Sončnikovo Betijo, za Hanzija, Geralda in
Hannesa Jug, za Fanijo Hribernik, za Luka Dovjak
– Lukana, h.p. ter za s. 11. v. sv. Uršule, za Maksa
in Marijo Travnik in sina Tomija, za Flora in Angelo
Kelih ter sina Stankota, za Petra in Fanijo Hribernik,
na čast sv. Janezu Bosku in Mariji Pomočnici, za
duhovno rast v Selah, našo mladino in otroke,
Nedelja, 18.10.: 29. NAVADNA NEDELJA – MISIJONSKA NEDELJA
7.00 farna božja služba sv. maša
8.00 farna božja služba sv. maša
nabirka za Misijone
Večna luč: za Marijine spremljevalce na Kobli, za
Grabnarjeve rajne, za Marijine spremljevalce pri cerkvi, po
namenu neimenovanih, po namenu Kvadnikove družine, po
namenu Priposnikovih, za Hanzija, Geralda in Hannesa Jug,

