
 

 

 
 
Počitniška igra  
Kdo zadene drevo 
 
Za to igro 
potrebujemo vsaj tri 
igralce, žogo in 
drevje. Posikati je 
treba primerno mesto 
v sadovnjaku ali okoli 
hiše, kjer raste na trati 
več dreves.  
Igralci, razen enega 
se postavijo k 
drevesom. Pri vsakem 
drevesu stoji en 
igralec in se ga mora 
dotikati z eno roko. 
Preostali igralec 
meče žogo v debla 
dreves. Igralec pri 
drevesu mora žogo 
ubraniti, da ista ne 
zadene drevesa. Pri 
tem gre lahko okoli in 
okoli drevesa, a se ga 
mora ves čas dotikati 
z roko. Če žoga 
deblo zadene, 
zamenjata branilec in 
metalec svoji mesti.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Čas globljega vdiha 

 

Vsakdo se hoče v tem času oddahniti: eni 
od dela, drugi od učenja, zopet drugi od 
vsakdanje enoličnosti ali česa drugega.  
 
Toda  bolj  kot  čas  od-diha,  naj  bi  bil  čas  
v-diha. S polnimi pljuči naj bi vdihnili novih 
moči za življenje, ki se tako hitro in 
neprividljivo vrti, da nam kar dih jemlje.  
 
Ta vdih naj prinese v naša pljuča in rapošlje 
po naših žilah več človečnosti: Bolj se bomo 
posvetili ljudem, ki živijo ves čas z nami, pa 
smo jih zanemarjali zaradi različnih 
»obveznosti« (kot da ne bi bila največja 
obveznost utrjevati in pogljabljati vezi prav s 
temi). Posvetili se bomo tudi tistim, katere 
bomo srečevali v tem času in odkrili bomo, 
koliko bogastva pa tudi izzivov hrani vsako 
človeško bitje.  
 
To naj bo tudi vdih kulture: tiste srčne 
kulture, ki nas dviga nad golo životarjenje in 
uporabništvo. Veliko dejavnikov je, kateri 
nam morejo posredovati tega, današnjemu 
človeku tako potrebnega kisika. Ni nujno, 
da ravno obiščemo vse umetnostne 
spomenike in predstave; mogoče bo 
najtežje vzeti v roko dobro knjigo in jo 
zbrano prebrati. Vsekakor naj bo kje v bližini 
tudi knjiga vseh knjig – Sveto pismo.  

 

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 

 
            

                        

 
 

 
 
 

16.07. – 14.08.2016 
 

Počeščena sv. Ana! 
 
Počeščena, sv. Ana,  
z božjo milostjo obdana,  
mati božje Matere! 
Lepo zarjo si rodila,  
zemljo z lučjo razsvetlila,  
zveselila grešnike.  
 
Dala svetu pomočnico 
in nebesom si Kraljico,  
Mater Sinu božjemu.  
Bodi srčno počeščena,  
o presrečna sveta žena,  
v milosti pri Stvarniku.  
 
Ko življenje si sklenila,  
ti je hči ob strani bila,  
te vodila v srečni kraj.  
Kada ura nam odbije,  
sprosi nam pomoč Marije, 
da nas pelje v sveti raj.  

 



17.07.2016      Oznanila         14.08.2016 
Nedelja, 17.07.: 16. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 20.07.: 
 19.00 sv. maša za Katarino Supan, za Tomija Mak – Mačnik, 

obl., za Nežijo Olip – Vrtnikova, obl., za Janeza Mak – 
Zg. Žerjav, obl., za Marijo Orasche, obl., in moža 
Pavelna, za Ano Dovjak – Mik, za Mirkota Oraže – Sp. 
Jug in h.p., za vse rajne s. 14. v. sv. Uršule, 

Četrtek, 21.07.: 
 19.00 sv. maša za Marijo Užnik, za Milko in Honza Olip ter vse 

Užnikove h.p., za Hanzija Užnik – Gregčev in mamo, za 
verne duše,  

Petek, 22.07.: 
 19.00 sv. maša za Dolfa Mak, ženo, starše in sestre, za Tilko 

Mak, moža, starše, brata in 2 sestri, za Franca Čertov – 
Kavc, mamo Ano ter Marijo in Remigiusa Hassler, za 
Kuhelnovega Petra, ženo Nanijo in hčer Pepco, za 
oba Maksa in Justino Mak ter h.p., za vse Ogrisove 
h.p. – pod Robom, za Honza in Milko Olip, za 
Mlakarjeve in Šternove starše, na čast sv. Krištofu, 

Sobota, 23.07.: 
 8.00 

 
 

10.00 

sv. maša za Hannesa Jug – Cofl, za Ano Ogris in 
Andra ter Geralda Jug, za Katarino Supan ter s. 8. v. 
sv. Uršule, 
sv. maša na Setičah  

Nedelja, 24.07.: 17. nav. nedelja – Krištovofa nedelja – stan. za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša – zbirka za MIVO 

blagoslov vozil 
Ponedeljek, 25.07.:  
 19.00 sv. maša za Pepco Mak, obl., za Kristijana Leo, obl., in 

ženo Barbijo, za Uršulo Mautz in moža Jožefa, obl., za 
Pavlo Wassner, obl., za Ano – Zg. Juginjo in moža 
Helija, za Nanijo Kelih, Ano Pegrin ter Ano Hribernik in 
s. 22. v. sv. Uršule, za Marijo Roblek – Kacmun, Angelo 
Užnik – Pajnar ter s. 8. v. sv. Uršule, po namenu 
Marijinih spremljevalcev na Kobli, za rajne sorodnike 
ženina in neveste,  

Torek, 26.07.: sv. Ana in sv. Joachim 
 9.30 sv. maša na Macni 

 

Nedelja, 31.07.: 18. navadna nedelja – stanovska za družino 
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 03.08.:   
 19.00 sv. maša za Gabrijela Roblek – Gros, 30. dan, za 

Marijo Male, 30. dan, za Franca Pristovnik – Klemenej, 
za oba Fridija Roblek, obl., za Hanzija Užnik – 
Travnikov,  

Petek, 05.08.: prvi petek 
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Zofijo Rakuschek – Trkl, za Ferdinanda 
Pristovnik, obl., za Nanijo Juch, Justijo in Frido Pavlič ter 
s. 14. v. sv. Uršule, za Toma Ogris in Ano, za brate 16. v. 
sv. Uršule,  

Nedelja, 07.08.: 19. navadna nedelja – stanovska za može 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 10.08.: sv. Lovrenc – diakon in mučenec 
 8.30 

9.30 
sv. maša v Dolini 
sv. maša pri sv. Krištofu 

Petek, 12.08.:  
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Albina Piskernik, za Franca in 

Marijo Čebul, za Sončnikovo Betijo in sestro Nanijo, za 
Florjana Mak in Tončevo Angelo ter sestre 24. v. sv. 
Uršule, za Ano Mak – Zg. Žerjav, obl., za Rudija in Ano 
Dovjak – Mik, za Lenčijo Wieser, Cilijo Dovjak ter Olgo 
Grabner in s. 14. v. sv. Uršule, 

Sobota, 13.08.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Gabrijela Roblek - Gros, za 

Hanza Dovjak, za Žnidarjeve h.p., za Ignaca in Uršulo 
Mak ter hčer Katijo, za Hanzija Čertov in brata Rudija 
ter ženo, za Nuža Dovjak, za Tomija Mak in starše, za 
Micijo Roblek, za Nuža Travnik in ženo Angelo, na čast 
Devici Mariji in prošnja za pomoč,  

Nedelja, 14.08.: 20. navadna nedelja – stanovska za ženo 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

 
Večna luč: po namenu neimenovanih, po namenu s. 2. v. sv. 
Uršule, po namenu Colnarjevih, za Tomija Mak, za Žnidarjeve 
rajne, za vse Žborcove rajne, za Zg. in Sp. Jugove rajne, za 
Motlnove h.p. 


