
 

 

 
 
 

Vzemi si čas ... 
Vzemi si čas za 
delo; to je cena za 
uspeh.  
Vzemi si čas za 
razmišljanje; to je vir 
moči.  
Vzemi si čas za igro; 
to je skrivnost 
mladosti. 
Vzemi si čas za 
branje; to je osnova 
znanja.  
Vzemi si čas za 
prijaznost; to so 
vrata do lastne 
sreče.  
Vezmi si čas za 
sanje, to je pot k 
zvezdami.  
Vzemi si čas za 
ljubezen, to je 
prava življenska 
radost. Vzemi si čas 
za veselje, to je 
glasba duše.  
 
 
 

              
 
 
 
 
 

 
 

Novoletna prošnja 
 
Večni, ki pišeš debele in tanke 
koledarje življenja, oživljaj me z roso 
Svojega blagoslova, da bom 
trdosrčno vztrajal na trnjevi poti 
vsakdanjega prizadevanja! Da bo leto 
bodočnosti rodovitna zemlja 
vsakdanjosti, težko klasje prihodnosti in 
bogata žetev večnosti! 
 
 
Zbirke leta 2016 
 
Farni praznik   EUR 2.804,00 
Adventni bazar  EUR 2.489,00 
Kurjava    EUR 3.020,00 
 
Zbirke oddane drugam:  
Sv. trije kralji   EUR 6.184,00 
Družinski postni dan  EUR     833,20 
Sveta dežela   EUR     144,50 
Matere v stiski  EUR     728,00 
Krištofova nedelja  EUR 2.051,00 
Misijonska nedelja   EUR 1.744,78 
Brat in sestra v stiski  EUR    438,00 
 

 

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 

 
 
 

            

                        

 
01.01. – 29.01.2017 

 
Sveti trije kralji 
 
Kristus blagoslovi to hišo in vse, 
ki vanjo in iz nje prihajajo.  
Naj vas obvaruje pred vsako nevarnostjo, 
dokler se ne vrnemo prihodnje leto.  
 
Preščeni viharji, vročina, puščava – 
težave, ki so jih morali premagovati trije 
kralji na svoji poti do jaslic, so nedolžne 
v primerjavi z ovirami, s katerimi se 
srečuje moderni človek na svoji poti: 
pohlep, častihlepnost, strast, zabava, se 
zdijo nepremostljive pri iskanju Boga v 
nas samih.  
 
 
 

 



01.01.2017      Oznanila         29.01.2017 
Nedelja, 01.01.2017: NOVO LETO  - Marija sv. Božja mati - stan. z. može 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 02.01.:  
  sveti trije kralji obiščejo domove 
Četrtek, 05.01.:  
 17.00 sv. maša za Gustlna Olip, za Rudija in Ano Dovjak, za 

Šimija Olip, obl., za Košutnikove rajne, za Ludmilo Ogris 
– Skutovc, obl. in moža Ericha, za Gerharda Ogris in 
Pepija Jug,  
blagoslov vode in kadila 

Petek, 06.01.: Gospodovo razglašenje 
 8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 

Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za 
Gabrijela Roblek – Gros, za Ljudmilo Male in 
Grabnarjeve rajne, za Mirkota Oraže – sp. Jug, brata, 
sestre in starše, za Zdravkota Jug, za Katijo Furjan, 3 
sestre in s. 14. v. sv. Uršule, v zahvalo  

Sobota, 07.01.: sv. Valentin - škof 
 09.00 sv. maša v Glinjah na čast sv. Valentinu  
Nedelja, 08.01.: Jezusov krst – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 11.01.:   
 18.00 sv. maša za Stefanijo Bergmann – 30. dan, za Geralda 

in Hannesa Jug ter Ano in Andra Ogris, za Franca 
Hribernik – Malovodnik, za Jurija Pörtsch, obl. in ženo 
Martho ter vse h.p., za Hanza Dovjak, obl., za Katijo 
Nussbaumer in starše, za Pavelna Mak, obl., za 
Katarino in Janeza Roblek, obl., za Frido Pavlič, obl., 
za Justijo Pavlič in sestre, 
 

Petek, 13.01.:  
 15.00 

 
sv. maša na Sedlcah za Gustlna in Blaža Olip, za 
Stefanie Tratnik, za Tomija Mak, za Hanza Oraže, obl., 
za Katijo Furjan in Justijo Pavlič, za Micijo Roblek, za 
Pavlo Golob, obl. – Meležnikova,  
na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč, v zahvalo in 
zdravje 
 

Nedelja, 15.01.: 2. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 18.01.:  
 18.00 sv. maša za Sabino Olip, obl. in moža Folta, za Tilko in 

Dolfa Mak, ter Šerjakove in Kožilove h.p., za Franca 
Pegrin, za Notburgo Dovjak, obl. in Štinove h.p., za 
Magdaleno in Mileno Dovjak, obl., za Nikija Hribernik 
in Marka Oraže, za Nuža Dovjak, za Petra Mak in ženo 
Nanijo, obl., za oba Maksa in Justino Mak – Colnar, za 
Katijo Furjan in s. 14. v. sv. Uršule, za Pavelna Mak – 
Gregej, obl., za Franca Čertov – Kavc , mamo Ano ter 
Marijo in Remigiusa Hassler, za Janeza in Antonio 
Leimisch, obl., za Marka Husa, ženo Milijo in dva sina, 
za Marijo Hrast in moža, za Mirkota Oraže, obl. – Sp. 
Jug, za Jožefa Pavlič, obl., za Nežijo Jug, za Nežijo 
Olip – Vrtnik, za Hanzija Mak, obl. in ženo Nanijo - 
Jager 
 

Nedelja, 22.01.: 3. navadna nedelja – stanovska za otroke  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 25.01.: Spreobrnitev apostola Pavla 
 18.00 sv. maša za Hanzija Užnik – Travnikov, za Mirkota 

Oraže – Sp. Jug, obl., za Marijo Hajnžičko, obl.,  
 

Petek, 27.01.:  
 18.00 sv. maša za Marijo Male, za Gerharda Ogris, za Katijo 

Furjan, za Gabrijela Roblek in h.p.,  
 

Nedelja, 29.01.: 4. navadna nedelja – stanovska za družino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
 
Večna luč: za Pepa Oraže – Ogradnik, po namenu Motlnovih, po 
namenu sp. Bošnjakovih, za Grabnarjeve h.p.,  
 
 


