
 

 

 
 
 
 
Enkrat na dan 
 
Enkrat na dan naj bi 
vzel v roke besedo, 
besedo Svetega 
pisma. Toda pazi, 
tako hitro jo lahko 
zmečkamo in 
preoblikujemo, da je 
po našem okusu. Bodi 
kratko malo tiho. 
Molčanje, poslušanje, 
strmenje je že molitev 
in začetek vse 
znanosti in ljubezni.  
Otipaj besedo od 
vseh strani, potem jo 
podrži proti soncu in 
jo položi na uho kako 
školjko.  
Vtakni jo za en dan 
kakor ključ v žep, 
kakor ključ do 
samega sebe.  
(Paul Roth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jama za biološke smeti 
 
Oskrba in okrasitev grobov je del naše 
kulture.  
Ali ste vedeli, da letni odpadki za grob 
znašajo približno 20 kg?  
Zato skušajmo preprečiti smeti, 
varujmo okolje in skrbno ločujmo 
odpadke.  
V jamo za biološke smeti se odnesejo 
samo biološki odpadki!  
Prosimo, da v jamo v bodoče ne 
dajete več: cvetličnih loncev, žic, 
plastike, tudi ne sveč, gob za rože, 
vencev, ali katere koli druge smeti, ki 
niso v celoti biološke narave!  
Škatle se lahko raztrgajo ali zlagajo in 
odnesejo v kontejner za papir!  
Seveda tudi lahko odpadke odnesete 
domov – hvala vam zato.  
Po cerkvenem zakonu Z GROBNINO 
namreč niso kriti obratni stroški.  
Hvala za razumevanje in upoštevanje 
Gospodarski odbor 

 
 

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 

 
            

                        

 

 
 
 

 
 
 

10.04. – 01.05.2016 
 

 
Ne bodi neveren, 

ampak veren! 
 
 
 
Bodimo pošteni.  
Priznajmo naš  
dvom v veri.  
Ne deljamo tako,  
kot da bi bili  
vedno prepričani,  
kot da ne bi  
imeli nikoli vprašanj.  
Verovati je vedno  
iskati in redkokdaj najti.  
 

 
 



10.04.2016      Oznanila         01.05.2016 
Nedelja, 10.04.: 3. velikonočna nedelja – stanovska za žene 
 08.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 13.04.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Kuhlnovo Marijo, Nanijo in 

Katarino, za Micijo Roblek - Bajtiše, za Tomija Mak, 
za Vogarjevo Micijo, za Justijo Pavlič in sestre, za 
Petra Hribernik – Žihpolje, za Colnarjeve h.p., za 
Kališnikove h.p., na čast Mariji Devici in prošnja za 
pomoč, v dober namen 

Petek, 15.04.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Florjanko, obl., za Franca 

Pristovnik – Klemenej, obl., za Heleno Užnik, sestro 
Ano ter Justo Stern in vse s. 22. v. sv. Uršule, za 
Katarino Supan, za Maksa in Ano Oraže – Motl, za 
Marka Oraže – Kvadnik, za Pavlo Perč, Eriko Pegam 
in Štefijo Märzendorfer, za Uršulo Mautz in s. 2. v. sv. 
Uršule, za Kuhljnovega Petra, ženo Nanijo in hčer 
Pepco, za oba Maksa in Justino Mak ter h.p., za 
Marijo Žnidarco, obl., za Marijo, Katarino in Nanijo 
Kuhel, za Matija Čertov, starejši, obl., za Valentina 
Pegrin – Nacej, obl., za Nanijo Kelih – Čevh, obl., za 
Markeja Kelih, starše in 2 sestri, za Josefa Čertov – 
Senčnik, za Albina Travnik – Kumpič, obl., za 
Valentina in Marjeto Kelih in vse Vrbnikove h.p., za 
Maksija Hribernik, za Petra Hribernik,  

Nedelja, 17.04.: 4. velikonočna nedelja – stanovska za mladino 
 9.45 

10.00 
zaobljubljena procesija od Turškega križa z Obirčani 
farna božja služba sv. maša  
po maši se bo predstavil  Mladinski zbor Osnovne 
šole Alojzija Šuštarja iz Ljubljane 

Torek, 19.04.:  
 19.00 sv. maša za Zofijo Rakuschek – Trkl, za Marijo Jug, za 

Jožefa in Uršulo Mautz, za Valentina in Katarino 
Magek, obl., za Francija Stern, za Terezijo Urabel, 
moža in sina, za Angelo Užnik – Pajnar, obl., za 
Primusa Mlečnik, obl., za Antona Hribernik, obl.,  

Petek, 22.04.: 
 19.00 sv. maša za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže 

– Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za 
Hermana Hribernik, za Karlija Pristovnik, za Albina 
Piskernik, za Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter 
Marijo in Remigiusa Hassler, za oba Fridija, Ano, 
Julijo in Silvijo Roblek, za Tomaža, Nežijo, Pepija in 
Zdravkota Jug, za Marijo in Andreja Dovjak – 
Hauptmann, za Flora in Angelo Kelih ter sina 
Stankota, za Arnolda Peitler, za Mirkota Oraže – Sp. 
Jug ter h.p., za Gustava in Christino Wallner, za 
Ericha Ogris – Skutovc, obl. in ženo Milijo ter Pepija 
Jug, za s. 23. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 24.04.: 5. velikonočna nedelja – stanovska za otroke 
 08.00 farna božja služba sv. maša  
Ponedeljek, 25.04.: sv. Marko - evangelist 
 18.45 

19.00 
zaobljubljena procesija od Boltijevega križa 
sv. maša po namenu procesije  

Petek, 29.04.:  
 19.00 sv. maša za 13. Dunajskih žrtev, za Ano Hribernik, 

Nanijo Kelih – Čevh ter vse rajne s. 22. v. sv. Uršule, 
za Florjana Kelih, obl., za Alojzijo Stern, obl., za Silvijo 
Roblek  in h.p., za Florjana Kelih – Florjan, obl., za 
Sončnikovo Betijo, za Janeza in Antonijo Leimisch, 
za Marka Husa in dva sina, za Jožefa Piskernik, obl., 
za Petra Olip, obl.,  
nato polaganje vencev 

Nedelja, 01.05.: 6. velikonočna nedelja – stanovska za može 
 08.00 farna božja služba sv. maša  

Večna luč: za Grabnarjeve rajne, za rajne Marijine spremljevalce 
pri Cerkvi, za Motlnove rajne, za Žnidarjeve rajne, za dober 
namen, po namenu Kvadnikove družine 
 
 
Napoved: 7. majnika 2016 bo dekanijsko pešromanje iz Sel v 
Šmarjeto. Več informacij še sledi.  
Vsi prisrčno vabljeni.   


