
 

 

 
 
 
Počitniška igra  
Narobe svet 
 
Pripravimo toliko 
listov, kolikor se nas 
bo igralo. Na vsak 
listek napišemo 
stavek, na primer: 
Sosed je iz jablane 
obral vse banane. S 
kupčka potegnemo 
vsak en listek in 
ugotovimo, kaj je v 
stavku narobe. 
Popravimo in 
povemo pravilen 
odgovor. Stavki se 
lahko navezujejo na 
letni čas, na promet, 
na živali in rastline, na 
vreme, na poklice, .... 
Napake naj bodo 
smešne. Otroci lahko 
pišejo listke sami. 
Igramo pa vsi skupaj!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Misli pešca so polne skokov  
 
 

Pešec,  
ki gre po vedno istih cestah,  
ni potnik, ki ljubi naravo,  
in ne vztrajen planinec.  
Nima drugega cilja,  
kakor spet priti tja,  
odkoder je izšel.  
 
Misli pešca  
so polne skokov:  
pri spomeniku zgodovinske,  
pri vodnjaku poetične, 
pri palači knežje,  
pri izložbenem oknu kupljive,  
pri železniški postaji čakajoče,  
pri pivskem vrtu dobrodušne.  
 
Pešec ni molivec,  
četudi bi molitev včasih sploh  
ne bila tako napačna.  
 

 
 
 

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 

 
            

                        

 
 

 
 
 

14.08. – 04.09.2016 
 
 

Marijino vnebovzetje 
 
Prišla si v nebesa.  
Bog je čakal nate! 
Izpolnila si njegovo besedo. 
Zdaj si doma. 
Zdaj molčijo vprašanja.  
Zdaj se zahvaljuješ. 
Pot je za teboj, 
vrhovi, prepadi,  
soteske.  
Izpolnilo se je,  
kar si verovala.  

 
 



14.08.2016      Oznanila         04.09.2016 
Nedelja, 14.08.: 20. navadna nedelja – stanovska za ženo 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Ponedeljek, 15.08.: Vnebozetje Device Marije – Vel. Gospojnica 
 8.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 

Ogradnik, za Angelo in Franca Roblek – Pušelč, za 
Gerolda Regensberger, obl. in starše, za Marijo in 
Antona Werginz, za Angelo, Micijo, Betijo in Justijo, za 
Blaža Olip, za Gabrijela Roblek – Gros, za Katarino 
Pristovnik, za Olgo in Willija Žmaucer, za Gregorja 
Kovača, obl., ženo, 5 sinov in 2 hčeri, za Kožilovega 
Andreja, ženo, sina in 3 hčere,  

Petek, 19.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Marijo Jug, za Ljudmilo Male 

in Grabnarjeve rajne, za Albina Pegrin in Marijo 
Hribernik za Šimana Kačnerja in ženo Jero, za Marijo 
Wassner – Sp. Bošnjak, za Petra Mak, ženo Nanijo, 
dedeja in babico ter vse Kuhelnove h.p., za oba 
Maksa in Justino Mak ter Franca in Rezijo Kropivnik, za 
Kristijana in Marijo Jug ter sina Felixa, za Stefana in 
Paulo Wassner ter sina Tomija, za Maksija Mak in ženo 
Rozijo, za Marijo, Nežo, Jožefa Jug in Lipanove h.p., za 
Marijo in Albina Male, obl., za Honza in Milko Olip, za 
Janeza Pegrin – mutec, za Francija Čertov – Kavc, za 
Franca Hribernik – Malovodnik, obl.,  

Nedelja, 21.08.: 20. nav. nedelja – stan. za mladino – Sedlško žegnanje 
 8.00 

9.30 
farna božja služba sv. maša 
sv. maša na Sedlcah za sr. Serafino Roblek, za žive in 
rajne Sedlške romarje, za zdravje 

Sreda, 24.08. 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Adalberta Kralj, za Katarino 

Supan, za Angelo Kelih, obl. in sina Stankota, za 
Valentina in Ano Adamkinjo, za Cilijo Dovjak, obl., za 
Ludvika Užnik – Pajnar, za Hanza Furjan, obl., za 
Mirkota Oraže – Sp. Jug in h.p., za Gabrijela Roblek – 
Gros in h.p., za Helija Juch in Zg. Jugove h.p., za 
Andreja Ogris, obl., ženo, sina in 3 hčere, za 
Kožilovega Andra, obl., Ano in h.p., za Tilko in Dolfa 
Mak ter Šerjakove h.p., za Antona Vogarja, obl., ženo, 
2 sina, 2 hčeri in h.p.,  

Petek, 26.08. 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Katijo Nussbaumer, za 

Dominika, Cirila in Marijo Mack, za Hannesa Jug – 
Cofl, za Ano in Andra Ogris ter Geralda Jug, za 
Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter Marijo in 
Remigiusa Hassler, za Albina Lexe, ml., obl., za Nantija 
Kelih – Florjan, obl., za Hanza Dovjak, za Ignaca in 
Uršulo Mak ter hčer Katijo,  

Nedelja, 28.08.: 21. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 31.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Marijo Užnik, za Marijo Male, 

za Uršulo in Josefa Mautz, za Uršulo Mak, obl., in moža 
Ignaca – Štefun,  

Petek, 02.09.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne,  
za verne duše, za Lonijo Užnik in Franca Hanjžiča, za 
Marijo Mak – Sončnik, obl., za Julijo Roblek, obl., za 
Justina in Janeza Roblek, za Gabrijela Roblek,  

Nedelja, 04.09.: 22. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

 
Večna luč: po namenu Colnarjevih, za vse umrle s. 24. v. sv. 
Uršule, po namenu neimenovanih, po namenu Žnidarjevih, za 
Marijo Male, za Žvižgejeve h.p.,  


