
 

 

 
 
 
 
 
Najboljši 
pridigar  
je srce,  
najboljši  
učitelj 
je čas  
najboljša 
knjiga  
je svet,  
najboljši 
prijatelj  
je Bog. 
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Sveti Frančišek Asiški  
 4. oktober 

 
Zanj ni bilo načelne ločitve med 
živalmi in ljudmi. Vse stvarstvo je bilo 
zanj božansko, in vsako bitje je 
dokazovalo ljubezen Stvarnika. Zato je 
lahko z enakim navdušenjem pridigal 
pticam in ribam, kot velikim in 
majhnim v človeški družbi.  
Posebej značilna je za Frančiška 
ljubezen do križa. Redki so tako resno 
vzeli križ kot leta 1181 rojeni Frančišek 
Asiški, ki se je z 22 leti odločil za 
radikalno novo življenje. Njegova 
ljubezen do Križanega je mnoge 
njegove sodobnike zmedla. Ta 
ljubezen je bila takrat v Cerkvi, ki se je 
preveč oddaljila od evangeljske 
preprostosti, »protest od spoda«. 
Frančišku je bilo naročeno: »Ali vidiš, 
kako propada moja hiša? Pojdi in jo 
obnovi!« Obnovi Cerkev – to duhovno 
zgradbo. Frančišek je začel 
pomembno duhovno prenovo.  
 

 

Izdaja: Župnijski urad Sele,  
Sele - Cerkev 12, 9170 Borovlje/ Ferlach 
župnik  Elmar Auguštin  0676/87728193 
duh. asistent: Andrej Saje 00386/41/664002 
 
web: www.kath-kirche-
kaernten.at/pfarren/pfarre/C2973 

 
            

                        

 
 

 
 
 

02.10. – 30.10.2016 
 
 
Ko te Bog kliče! 
 
Pazi, ko te kliče Bog,  
kajti On postavlja velike 
zahteve.  
S polovičnimi stvarmi ni 
zadovoljen.  
Nobenega polovičnega 
prizadevanja, polovičnega 
življenja ali polovičnega srca.  
Bog te hoče celega! 

 



02.10.2016      Oznanila         30.10.2016 
Nedelja, 02.10.: 27. nav.nedelja – stan. za može – Jesensko žegnanje 
 10.00 farna božja služba sv. maša 

Romanje živega rožnega venca 
Torek, 04.10.: sv. Frančišek Asiški – redovni ustanovitelj 
 19.00 sv. maša za Albina Lexe, za Justino Stern, za Hanzija 

Užnik – Travnikov, za Marijo in Bančija Olip, za Hanza 
Furjan in brata Nužija, za Gabrijela Oraže, obl., za 
Ravnikove h.p., za Jožefa Kelih – Sp. Čevh, obl., za 
Nanijo in Lojzija Kelich in vse Čevhove h.p.,  

Petek, 07.10.:  
 19.00 sv. maša za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za Maksa 

Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Marijo 
Mali – Pajnar, za Stefana in Pavlo Wassner ter sina 
Tomija, za Rozijo Mak in Uršijo Wuzella, za Gabrijela 
Roblek – Gros, za Gregorja Mak, obl. – Borovnik, za 
Habrija Orasche, obl., za Lenčijo Wieser, Julo Oraže ter 
s. 14. v. sv. Uršule, za vse umrle s. 24. v. sv. Uršule,  

Sobota, 08.10.:  
 15.00 

18.00 
dekanijski dan v Selah 
zaključna sv. maša – navrh agapa 

Nedelja, 09.10.: 28. nav. nedelja – stanovska za žene – dan starih 
 10.00 farna božja služba sv. maša 
Četrtek, 13.09. 
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Pepco Mak, za Gustlna in Justo 

Dovjak – Podlesnik, za Rozijo in Johija ter Hanzija Ročnik, 
za Ano Wassner in h.p., za Micijo Čertov – Senčnik, za 
Micijo Roblek, za Hanza Oraže – Rožič, za Gertijo 
Oschwaut, za našo mladino in božjo rast v fari, v 
zahvalo za vse prijete dobrote v minulem letu, na čast 
Mariji Devici in prošnja za pomoč, za zdravje 

Petek, 14.09. 
 19.00 sv. maša za Marijo Ogris, obl., moža, sina in tri hčere, za 

Tilko Mak in moža, za Albina Piskernik, za Marijo Male, za 
Sončnikovo Betijo, obl., za Miro in Šimija Olip, za Nanijo 
Mak – Jager in s. 1. v. sv. Uršule, za Lonijo Užnik in s. 1. v. 
sv. Uršule, za Maksa Hribernik in h.p., za Dolfa Mak in 
Albina Pegrin, za Marijo Užnik – Trkl, Ano Čertov – Kavc 
ter s. 14. v. sv. Uršule, za Katarino Supan, Micijo Čertov 
ter s. 8. v. sv. Uršule, za s. 4. v. sv. Uršule,  
 

Nedelja, 16.09.: 29. nav. nedelja – stan. za mladino – MISIJONSKA 
 8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za misijone 

po maši misijonski zajtrk in bazar 
Sreda, 19.10.:  
 19.00 sv. maša za Katharino Supan, za Albina Pegrin in Marijo 

Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za oba 
Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Tomaža, Nežijo, 
Pepija in Zdravkota Jug, za Geralda in Hannesa Jug, za 
Gerharda Ogris, 

Petek, 21.10.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Jug, za Hannesa Jug – Cofl, za Ano 

in Andra Ogris ter Geralda Jug obl., za Franca Čertov – 
Kavc, mamo Ano ter Marijo in Remigiusa Hassler, za 
Marka Oraže – Kvadnika, za Metijo Mak, za oba Maksa 
in Justino Mak ter h.p., za Kuheljnovega Petra, ženo 
Nanijo ter hčer Pepco in vse h.p., za Franca Hribernik, 
za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za družino 
Riegelnik, za Joza Čertov in Senčnikove h.p., za vse žive 
in rajne s. 2. v. sv. Uršule, za Ano Hribernik, Micijo Ogris – 
Rokej, ter s. 22. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 23.10.: 30. navadna nedelja – stanovska za otroke -  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Petek, 28.10. 
 19.00 sv. maša za Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za 

Marijo Olinovec, obl., za Stankota Kelih, za Andreja 
Dovjak, obl. – Hribernik, za Nuža Kelih – Mlakar, obl., in 
ženo Marijo, za Mirkota Oraže – Sp. Jug in h.p., za Milijo 
Husinjo, obl., za Simona in Heleno Wassner, v dober 
namen 

Nedelja, 30.10.: 31. navadna nedelja – stanovska za družino 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za vse Žvižgijeve h.p., za 
Podgornikove h.p., za Borovnikove h.p., za Priposnikove h.p., za 
Simona in Heleno Wassner, za Rozalijo Kölich 
 
Uradne ure v župnjišču:  
28.10.: pred in po sv. maši 
29.10.: med 09:00 in 12:00 uro 
30.10.: pred in po sv. maši – To je istočasno zadnji dan, ko se 
sprejemajo letne prošnje. Hvala za razumevanje 

 


