
 

 

 
Jezikovna zmeda 
 
Pravimo mir  
in največkrat mislimo 
visoko oboroženo 
varnost.  
 
Pravimo svoboda 
in največkrat mislimo 
brezmejni egoizem.  
 
Pravimo razumevanje 
med narodi  
in največkrat milismo 
samovšečno ošabnost.  
 
Pravimo krščanstvo  
in največkrat mislimo 
gospodarsko blaginjo.  
 
Pravimo ljubezen in 
največkrat mislimo 
neomejno 
samouresničevanje.  
 
Vse to spominja na 
Babilon: Tudi naš čas 
ima svojo jezikovno 
zmedo.  
(Peter Friebe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Materinski dan 
 
Mamica moja je strašno bogata: 
Nima zlata in je vendar vsa zlata:  
zlate so njene oči, 
zlati so njeni lasje,  
zlate so njene besede, 
zlato je njeno srce.  
 
Vse to bogastvo mi vsak dan poklanja, 
kadar ljubeče nad mano se sklanja, 
kadar me boža, poljublja gorko,  
nihče na svetu bogat ni tako.  
 
Mamica moja je strašno bogata,  
revna, preprosta je, vendar vsa zlata:  
zlate se njene roke, ki kruha mi režejo, 
zame trpijo, v bolezni mi strežejo, 
zlat je prav vsak njen pogled in nasmeh, 
zlata celo vsaka solca v očeh.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
            

                        

 
 

 
 
 

01.05. – 22.05.2016 
 

 
BINKOŠTI 

 
 
Če nas zapustijo moči 
Bodi ti moč, Sveti Duh 
 
Če nas mučijo vprašanja 
Bodi ti odgovor, Sveti Duh 
 
Če nas tarejo skrbi 
Bodi ti zaupanje, Sveti Duh 
 
Če nas slabi bolezen 
Bodi ti ozdravljenje, Sveti Duh 
 
Če se vse zdi brezupno 
Bodi ti naš začetek, Sveti Duh 

 
 



01.05.2016      Oznanila         22.05.2016 
Nedelja, 01.05.: 6. velikonočna nedelja – stanovska za može 
 08.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 02.05.: 1. prošnji dan 
 19.00 procesija od Herpežnikovega križa na Bajtiše in tam 

sv. maša po namenu procesije 
Torek, 03.05.: 2. prošnji dan – sv. Filip in Jakob - apostola 
 9.00 

 
19.00 

zaobljubljena procesija na Sapotnico in tam sv. 
maša po namenu procesije 
procesija z Šmarječani in sv. maša za Hanzija Užnik 
– Travnikov, za Katarino Supan in s. 8. v. sv. Uršule,  

Sreda, 04.05.: 3. prošnji dan – sv. Florjan 
 19.00 procesija z Bajtišarji in Florjanova procesija nato sv. 

maša na čast sv. Florjanu za odvrnitev požarov, za 
Katarino Supan, za Lenčijo Wieser in Julo Oraže ter 
s. 14. v. sv. Uršule, za Lonijo Užnik in Franca Hajnžiča, 
za Valentina in Paulino Čertov, za Flora Kelih – 
Dolinar, obl., in sina Stankota, za Janeza in Lizo 
Mlečnik, za Helija Juch, obl. za Justijo Pavlič in 4 
sestre, za zdravje,  

Čertek, 05.05.: Gospodov vnebohod 
 8.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Franca in 

Angelo Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, 
za Marijo Jug, za Tomaža Jug, za vse rajne Marijine 
spremljevalce na Kobli,  

Petek, 06.05.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Tilko Mak – Šerjak, za Albina Piskernik, 
za Ludmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Ano 
Oraže – Motl, obl., za Marijo Florjanko in Milijo 
Husinjo, za verne duše 

Sobota, 07.05.:  
 8.00 

18.00 
pešromanje iz Sel v Šmarjeto 
otroške šmarnice  
nato materinska proslava v farnem domu 

Nedelja, 08.05.: 7. velikonočna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 

 
11.00 

farna božja služba sv. maša  
zbirka MATERE V STISKI 
procesija v Glinje in tam sv. maša 
 

Sreda, 11.05.:  
 19.00 sv. maša za Zofijo Rakuschek – Trkl, za Cilijo Dovjak 

in Uršijo Hribernik ter Olgo Grabner in vse s. 14. v. sv. 
Uršule, za Marijo Magek, obl., za Maksa Magek in 
Simona Kozian, za Jožefa Dovjak, obl., za Alfreda 
Mack, obl., za Jakoba Pegrin, obl., za Katarino 
Pristovnik in Ano Juch ter s. 24. v. sv. Uršule,  
za vse rajne sestre 8 v. sv. Uršule,  

Petek, 13.05.: 
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Ano Ogris – Gašper in 

Marijo Oraže – Hirsinjo, za Pepco Mak, za Micijo 
Roblek, za Hanza Oraže, za Strugove starše in 
Šajnikove starše, za zg. Mlečnikove h.p., na čast 
Mariji Devici in prošnja za pomoč, za zdravje in v 
zahvalo, v dober namen,  

Nedelja, 15.05.: BINKOŠTI – stanovska za mladino 
 08.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 16.05.: Binkoštni ponedeljek 
 8.00 sv. maša za Hannesa Jug – Cofl, za Geralda Jug, 

Ano in Andra Ogris, za Ražarjeve starše, za Folta 
Kvadnika, obl., za Veroniko Malle in s. 2. v. sv. 
Uršule, za Joza Žniderja, obl., za Janeza Kuhla in 
ženo Johano, za Josefa Čertov – Senčnik, za Marijo 
Piskernik, obl., za zdravje, Mariji v zahvalo, za s. 2. v. 
sv. Uršule,  

Petek, 20.05.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Užnik, za Franca Čertov – Kavc, 

mamo Ano ter Marijo in Remigiusa Hassler, za 
Alojzijo Stern, za Folta Čertov – Senčnik, za Mihaela 
Piskernik, obl., za Nuža Ravnika, ženo Heleno in dva 
sina, za Marijo in Andreja Dovjak – Hauptmann, za 
oba Maksa in Justino Mak, za Kuheljnovega 
Hanzija, obl., za Šternove in Mlakarjeve starše,  

Nedelja, 22.05.: Nedelja sv. Trojice – stanovska za otroke 
 10.00 farna božja služba sv. maša – prvo obhajilo 

Večna luč: za Hauptmannove h.p., po namenu neimenovanih, po 
namenu Kvadnikove družine, po namenu Marijinih spremljevalcev na 
Kobli  
 

Šmarnice: Majnika bo šmarnična pobožnost vsak dan s pričetkom ob 
19.00 uri. Vsi prisrčno vabljeni. 


