
 

 

 
 
 
 
 
Drevo sem  
na vrtu ljudi.  
Biti moram obrezan.  
 
Rastlina sem  
na oknu ljudi.  
Biti moram zalivan.  
 
Vrt sem  
v deželi ljudi.  
Biti moram negovan.  
 
Cvetlični šopek sem 
na mizi ljudi.  
Biti moram povezan.  
 
Hvala ti za moje  
učitelje, moj Bog,  
za vse,  
ki me obrezujejo, 
zalivajo, ki me 
negujejo in 
povezujejo.  
 Anton Rotzetter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Pozdravljen v šoli, mladi prijatelj! 

 
Ne vem, če ti je všeč, da si spet pristal v šoli, 
vendar jo sprejmi, ker je tvoja in zate. Vem, da 
se ti bo zdelo v njej marsikaj odvečno in 
nespametno, vendar preveri, preden zavržeš. 
Najbrž ne veš, da sta neznanje in neuspeh del 
znanja in uspeha, vendar življenje ne more 
brez tega rokovanja. Gotovo boš občutil tlako 
učenja, ki te bo vodila k vedno novemu 
neznanju, vendar bi brez včerajšnjega ne 
prišel v današnje. Morda se boš jezil na 
učitelje, ker bodo hoteli od tebe svoje znanje, 
vendar opravljajo delo colnarja, ki te prepelje 
čez reko.  
Bog in vsi tvoji bližnji smo lahko tvoji učitelji in 
prijatelji, vendar iz nas ne delja krivcev zase. 
Sam boš odločal na tržnici znanja, kaj izbrati in 
kaj opustiti, vendar boš moral tudi sam živeti z 
neznanjem. Seveda pa, če se hočeš učiti o 
nebesih in peklu, potem moraš tudi živeti, ne 
le zbirati; in nikar se ne uči biti Bog ali kdo drug 
– poskušaj biti ti in si naredi vedenje za znanje, 
da bo lahko Bog počival v tvojem razumu in 
delal v tvojem srcu.  
naj ne bo znanje mrtvoudno in snetljivo, zato 
ob učenju ne pozabi na igro in smeh; tudi skrbi 
in solze naj imajo svoj vrt v tebi in sej svoje delo 
na njivo dobrote in ljubezni ter jo zalivaj z 
lepoto in resnico! 

p. Pavle Jakob 
 

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 
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Praviš,  
da imaš rad rože 
- in jih trgaš.  
 
Praviš,  
da imaš rad ptice 
- in jih zapiraš v kletke.  
 
Bojim se,  
ko mi praviš 
da me ljubiš.  

 



04.09.2016      Oznanila         02.10.2016 
Nedelja, 04.09.: 22. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Četrtek, 08.09.: Rojstvo Device Marije 
 19.00 sv. maša za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca 

Roblek – Pušelč, za Maksa Oraže – Visočnik, za Marijo Jug, za 
Valentina Čertov – Hlipovčnik in Micijo Čertov, obl., za 
Pepija Jug, obl., za Katarino Roblek in s. 24. v. sv. Uršule,  za 
Justijo Pavlič in sestre, za Jožefa in Marjeto Pavlič, za Štefana 
Wassner, obl., za Kristijana in Marijo Jug ter sina Felixa, za 
Veroniko in Maksa Žmaucer, za Simona Wassner, obl. in ženo 
Heleno, za Sabino Olip in s. 1. v. sv. Uršule, za Nežijo Olip – 
Vrtnik in s. 1. v. sv. Uršule, za Elisabetho Riegelnik, obl., za 
Rozalijo Kölich, obl., za Pepija Jug, obl., ter Ericha in Milijo 
Ogris – Skutovc, za Hanzija Užnik – Travnikov in vse rajne 
Selske upokojence, za Marijo Pegrin – Nacej, obl., za 
Valentina in Zdravkota Pegrin, za Matija in Pepco Čertov ter 
Tevlove h.p., za Ano Zg. Juginjo, obl., za Barbaro, Zg. Juginjo, 
obl., za Justijo Pavlič in sestre, za Milijo Husinjo in dva sina, 

Nedelja, 11.09.: 23. nav. nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Ponedeljek, 12.09.: Marijino ime 
 8.00 šolarska sv. maša za božji blagoslov in uspeh v novem 

šolskem letu 
Torek, 13.09. 
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Gabrijela Roblek – Gros, za 

Katharino Nussbaumer, za Fritza Mikula in starše, za Matija in 
Pepco Čertov, za Janeza Roblek, obl. in Marijo Roblek, za 
Frido Traynor, za Tomija Mak, za Hanza in Nuža Dovjak, za 
Micijo Roblek, na čast Mariji Devici in prošnja za pomoč, za 
zdravje 

Petek, 16.09. 
 19.00 sv. maša za Gerharda Ogris – 30. dan, za Katharino Supan, 

za Janeza in Nejča Kuheljna, za oba Maksa in Justino Mak, 
za Hanzija Užnik – Travnikov, za Gustlna Dovjak, obl. in ženo 
Justo, za Marijo Male, za Hanza in Milko Olip, za Hildo Pavlič, 
za Franca Hribernik, za Uršulo in Ignaca Mak – Štefun, za 
Marijo Užnik, obl., za Šimija Olip, obl., za Marjeto Olip, obl., za 
Pavlo Travnik – Kumpič, obl., za Jezernikove h.p., za Šternove 
in Mlakarjeve starše, za Maksa Travnik, obl., za Franca in Ido 
Gregori,  na čast in v zahvali Mariji pomočnici in sv. Krištofu 
za varstvo in pomoč,  

Nedelja, 18.09.: 24. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 21.09.:  
 19.00 sv. maša za Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter Marijo in 

Remigiusa Hassler, za Micijo Roblek, za Tomija in Ražarjeve 
h.p., za Urha Roblek, obl., za Gabrijela Roblek – Gros, za 
Marka Oraže – Kvadnik, obl., za Justijo Mak in s. 2. v. sv. 
Uršule, za Hanzija Užnik – Gregčev, za Ano in Boštjana Oraže 
ter 6 sinov, za brate 16. v. sv. Uršule, za Franca Užnik, za Flora 
in Angelo Kelih ter sina Stankota, za Marijo Mak in sina 
Lojzeja, za Petra Hribernik, za Mirkota Oraže – Sp. Jug in h.p., 
za Nežijo Schweiger, moža Tomija in hčer Anijo, za s. 2. v. sv. 
Uršule,  

Nedelja, 25.09.: 25. navadna nedelja – stan. za otroke – Farni praznik 
 10.00 farna božja služba sv. maša  

sooblikuje Malgaški zbor iz Slovenije 
Petek, 30.09. 
 19.00 sv. maša za Hannesa Jug – Cofl, za Geralda Jug, Ano in 

Andra Ogris, za Michaela Piskernik, za Albina Piskernik, za 
Blaža Olip, obl. in starše, za Marijo, sestro Marto in Hanzija 
Užnik – Gregčev, za Nantija in Marijo Lubas, obl., in moža 
Ferdinanda, za Justijo Pavlič in njene sestre, za Kristino 
Pegrin, obl., za Hildo Ogris, obl., za Justino Štern, za Franca 
Čertov – Senčnikoa in ženo Meto, obl., za Senčnikovo Micijo, 
brate in sestre, za Marka Husa in vse h.p., za Janeza Kelih in 
ženo Terezijo, za Markeja Kelih, za Terezijo Ploner in sestro 
Nežijo, za Gabrijela Roblek in vse Grosove h.p.,  

Nedelja, 02.10.: 26. nav.nedelja – stan. za može – Jesensko žegnanje 
 10.00 farna božja služba sv. maša 

Romanje živega rožnega venca 
 
Večna luč: po namenu neimenovanih, za Žvižgejeve h.p., za 
Podgornikove h.p., za Franca Hribernik – Malovodnik, za Lipanove 
h.p., po namenu Kopajnikove družine, za brate 16. v. sv. Uršule, 
za Borovnikove h.p., po namenu družine Hanza Roblek 


