
 

 

 
 
 

MOLITEV 
 
O Bog, gospodar 
zgodovine in časov.  
Pomagaj mi, da 
bom vsak dan sejal 
ljubezen okrog 
sebe.  
Ne dopusti, da bi 
samo prejemal, 
ampak z veseljem 
dajal in bogativ 
sočloveka.  
 
Naj me Jezusova 
mati Marija spremlja 
na vseh poteh, 
začetega leta.  
  
 

             Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAZ SEM LUČKA 
 
Luč je sonce, luč je zvezda,  
Luč je bela roža.  
Luč je mamina beseda,  
ki zvečer poboža.  
 
Luč je zarja nad dolino,  
ki me vso obsije,  
luč je cerkev,  
ki v tišino gosto me zavije. 
 
Luč je glasba, moj klavir,  
saj mi prste drami,  
čudežni ustvarja mir,  
ko sva z glasbo sami.  
 
Luč je dete, luč je mesec,  
sredi žita Mak;  
Luč je bratec, luč je sestra, 
luč lahko je vsak.  
 
Jaz sem lučka in sem luč 
mami in očetu, 
vsem, ki rada jih imam  
na tem božjem svetu. 
 

 

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 

 
 

 
            

                        

 
11.12.2016 – 01.01.2017 

 
Božič je ... 
 
Božič je vedno takrat,  
če obrišeš solzo  
na prijateljskem obrazu.  
 
Božič je vedno takrat,  
ko se ne prepiramo,  
temveč si podamo roke  
v spravo.  
 
Božič je, če je naše srce polno 
lepih besed.  
 
Božič je v naših rokah,  
če delimo naš vsakdanji  
kruh z drugimi .  
 
Božič je vsak dan na zemlji,  
kajti božič je ljubezen.  
 



11.12.2016      Oznanila         01.01.2017 
Nedelja, 11.12.: 3. adventna nedelja – stanovska za žene  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

zbirka brat in sestra v stiski 
Torek, 13.12.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za s. Serafino Roblek, za Hanzija 

Roblek in starše, obl., za Gustlna in Blaža Olip – Krištan, 
za Micijo Roblek, za Tomija Mak, za Štefanie Tratnik,  
na čast Mariji Sedlški in prošnja za pomoč, za zdravje 
 

Sreda, 14.12. 
 6.00 svitna sv. maša za s. 14. v. sv. Uršule,  

 
Petek, 16.12. 
 18.00 sv. maša za Franca Kavc, mamo Ano ter Marijo in 

Remigiusa Hassler, za Albina Pegrin in Marijo Hribernik, 
za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Tomija Oraže, za 
Marka Oraže – Kvadnik, za Marijo Kelih in zg. 
Bošnjakove h.p., za Janeza Gruden, obl., za Katijo 
Furjan in s. 14. v. sv. Uršule,  
 

Nedelja, 18.12.: 4. adventna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 

18.00 
farna božja služba sv. maša  
adventno božični koncert 
 

Sreda, 21.12.:   
 6.00 svitna sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, obl., za 

Rudija Mlečnik, obl.,  
za vse Marijine spremljevalce na Kobli,  
 

Sobota, 24.12.: SVETI VEČER 
 16.00 

23.30 
24.00 

otroška božičnica 
petje božičnih pesmi 
polnočna sv. maša za Gustlna in Justo Dovjak – 
Podlesnik, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, sestre in 
starše, za Tilko Mak – Šerjak, moža Adolfa, sestre in 
starše, za Nežijo Olip – Vrtnik in vse pozabljene verne 
duše, 
 

Nedelja, 25.12.: BOŽIČ – Gospodovo rojstvo – stanovska za otroke 
 10.00 sv. maša za Marijo Šerjakinjo, obl., moža, sina in 

hčere, za Tilko in Dolfa Mak ter Kožilove pomrle,  
 

Ponedeljek, 26.12.: sv. Štefan - mučenec 
 8.00 sv. maša za Hannesa Jug, obl., Geralda Jug ter Ano 

in Andra Ogris, Hanzija Užnik – Travnikov, za Gerharda 
Ogris, za Jožefa Mautz in ženo Uršulo,  
 

Sreda, 28.12.: Dan nedolžnih otrok 
 7.00 sv. maša za Katijo Furjan ter s. 14. v. sv. Uršule, za 

starša Janeza in Jožefo Čik,  
 

Sobota, 31.12.: sv. Silvester 
 18.00 zahvalna sv. maša za Franca Roblek, obl. in ženo 

Angelo – Pušelč, za Honza Milko Olip, za Hildo Pavlič, 
za Uršulo Mak – Borovnik, za Franca Hribernik – 
Malovodnik, za Katijo Nussbaumer,  
 

Nedelja, 01.01.2017: NOVO LETO  - Marija sv. Božja mati  
 8.00 farna božja služba sv. maša  

 
 
Večna luč: za Žnidarjeve rajne, za Kopajnikovo družino, po namenu 
Zg. Bošnjakovih, po namenu Motlnovih, za Gabrijela Roblek in h.p.,  
 
 

 
Sijaj božične noči  
naj se razlije v Vaša srca 
v teh prazničnih dneh in  
v novem letu.  
To vam želita iz hvaležnosti  
za vso podporo in sodelovanje  
v imenu selske fare  
dušna pastirja 
Andrej in Elmar  

 


