
 

 

 
 
 
 

Čas hrepenenja 

 
Luč na  
oknu kaže  
pot domov. 
Onemu,  
ki je luč postavil,  
to pomeni:  
Čakam.  
Sveča v  
adventu  
nas spominja:  
Čakamo  
na božji prihod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Brezmadežna 
 

Vrnila si Gospa, Brezmadežna,  
nekoč človeštvu izgubljeno čast:  
Očetova je spet postala last, saj 
čistost si vrnila mu srca.  
Prisluhni v globinah si duha BESEDI, 
ki te je izbrala – odprla vrata ti si 
nestežaj za vse, kar vsemogočno 
zapove.  
Svobodno si, Gospa, se odločila,  
svobodna si najvišjega načrt objela 
in v celoti izpolnila: Besedo kot 
človeka si rodila.  
Izprosi, najčistejša nam Devica, da 
tudi naša srca Bogu se odpro in 
spet na zemljo stopil bo – Gospod – 
mogočna nam ostani priprošnjica!  
 

 
 

 

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 

 
 
 

            
                        

 
 

 
 
 

20.11. – 11.12.2016 
 
 
 
MIKLAVŽ PRIHAJA 
 
Nekdo po hišah hodi, 
ko vsi otroci spe,  
to mož je z belo brado, 
Miklavž mu je ime.  
 
Miklavž prinaša pridnim  
poln koš dobrot v dar,  
porednim pa le šibo, 
ki je hudo nadležna stvar.  



20.11.2016      Oznanila         11.12.2016 
Nedelja, 20.11.: Nedelja Kristusa Kralja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 23.11.:  
 18.00 sv. maša na čast sv. Ceciliji za Dolfa Mak, obl., starše, 

sestre in Šerjakove h.p., za Tilko Mak, brata, 2 sestri in 
Kožilove h.p., za Marjeto Pavlič, obl., in moža Jožefa, 
za Marijo Hrast, za Rudija in Ano Dovjak – Mik, za 
Mirkota Oraže – sp. Jug in h.p., za Elizabeto Oraže – 
sp. Jug, moža Miha, dva sina in pet hčer, za Sabino 
Olip, Tilko Mak – Šerjak in s. 8. v. sv. Uršule 
 

Petek, 25.11. 
 18.00 sv. maša za Maksa Žmaucer, obl., za Franca in 

Angelo Roblek – Pušelč, za Betijo Conrad, za Katarino 
Pristovnik in Užnikove h.p., za Geralda in Hannesa Jug 
ter Ano in Andra Ogris, za Coflovega Petra, za Franca 
Čertov  - Kavc, mamo Ano ter Marijo in Remigiusa 
Hassler, za Katarino Čebul, za Franca in Alojzijo 
Buchwald ter Stankota Kelih, za Katarino Pristovnik, 
hčer Pavlo in Užnikove rajne, za Honza in Milko Olip, 
za Franca Užnik, za Mirkota Oraže – sp. Jug, za Jožefa 
in Ursulo Mautz, za Gustlna Dovjak  
 

Nedelja, 27.11.: 1. adventna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša – mašo sooblikujejo 

otroci ljudske šole in otroški zbor 
po maši adventni bazar  
 

Sreda, 30.11.:  sv. Andrej - apostel 
 17.00 

18.00 
priložnost za sv. spoved 
poglobitvena sv. maša za Maksa Mak, st. obl., za 
Johanno Mak – Kuheljnovo, za Pavlo Juch, obl., za 
Josefa Riegelnik, obl., za Joza Čertov in Senčnikove 
h.p., za Franca Pegrin, za Jožefa Mautz in ženo Uršulo, 
Predavanje na temo: »Prerok Izaija« -  
predava župnik Peter Sticker 
Vsi prisrčno vabljeni! 
 

Petek, 02.12.: prvi petek 
  

18.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, obl., za Lonijo 
Užnik in Franca Hajnžiča, za Marijo Male, za Ludviga 
Jug in sestro Justijo, za Gustlna Olip, za Terezijo Kelih in 
moža Janeza, za Markeja Kelih in vse Žborcove  rajne, 
za Terezijo Ploner in sestro Nežijo,  
 

Nedelja, 04.12.: 2. adventna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša  

 
Torek, 06.12.: sv. Miklavž - škof 
 10.30 sv. maša za žive in rajne gozdne delavce, za 

Gabrijela Roblek, za Petra Hribernik, za Ano Kelich, 
obl. in vse Čevhove h.p.,  
ofer za cerkveno ogrevanje 
 

Četrtek, 08.12.: Marijino brezmadežno spočetje 
 6.00 svitna sv. maša za Katijo Furjan – 30. dan, za Valentina 

Male in Grabnarjeve rajne, za Marijo Mlečnik, obl., za 
Albina Piskernik obl., ter Jezernikove h.p., za Heleno 
Užnik, s. Ano, Justijo Štern in s. 8. v. sv. Uršule, za Pepa 
Oraže – Ogradnik ter Hajnžičeve in Kvadnikove rajne, 
za Franca Pegrin, za Roženvenske sestre, v dober 
namen 
ofer za cerkveno ogrevanje  
po maši zajtrk v farnem domu 
 

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

zbirka brat in sestra v stiski 
 
Večna luč: za Husove rajne, za Žborcove rajne, za Franca Pegrin, za 
Žnidarjeve rajne, za brate 16. v. sv. Uršule, po namenu zg. 
Bošnjakovih 
 


