
 

 

 
 
 
Počitniška igra  
Narodni park 
 
Ne preveliko 
površino, ki ste po 
ogledu izbrali za 
»narodni park«, 
ogradite z vrvjo. Ta 
površina je lahko del 
gozda, trate ali pa 
drugega. Kar kdo 
najde v njem 
zanimivega, 
vrednega ogleda in 
zavarovanja, naj, kot 
v pravem parku, 
zaznamuje na 
posebnih opozorilnih 
tablicah. Vsak naj 
potem vodi 
»obiskovalce« skozi 
svoj »narodni park«, 
jim kaže in razlaga 
lepe in pomembne 
rastline, drevesa in 
drugo v »parku«.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Z dušo in telesom v službi istega 
Boga 

29.06. Peter in Pavel 
 
 

Praznujemo dva moža, ki sta po rodu, 
izobrazbi in značaju tako različna, da si 
moremo komaj predstavljati, da z dušo in 
telesom služita isti stvari, istemu Gospodu. 
Peter, ribič iz Karfarnauma, je od samega 
začetka med Jezusovimi spremljevalci. 
Zakoreninjen v veri očetov, postane 
kmalu govornik učencev. Jezusu obljubi 
zvestobo in ga zataji, ko bi moral priznati 
svojo pripadnost. Njemu je Gospod 
zaupal svojo Cerkev.  
Pavel, rojen v Tarzu, je imel rimsko 
državljanstvo. Po poklicu je bil izdelovalec 
šotorov; svoje teološko znanje si je pridobil 
v šoli rabija Gamaliela. Bil je zagrizen 
preganjalec kristjanov, a ga je vstali Kristus 
poklical za apostola narodov.  
Po zanesljivem izročilu sta Peter in Pavel 
umrla v Rimu kot mučenca.  
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
            

                        

 
 

 
 
 

19.06. – 17.07.2016 
 

Počitnice 
 
Od delovnega mesta, ki ti gre na 
živce – polno hrupa,  
na prenapolnjeno plažo – polno 
hrupa,  
nazaj na polno cesto – polno 
hrupa,  
na delovno mesto, ki ti gre na živce 
– polno hrupa ... 
Sprostitev, razvedrilo, mir, daljava. 
Prave počitnice se ne merijo po 
kilometrih, marveč po urah tišine. 
Počitniška sreča je v izpolnjenem 
veselju. Na sončnem polju ali v 
gozdu, ki je napolnjen s svetlobo, je 
lahko lepše, kakor na Azorih! 
Želimo vam lepe počitnice.  

 
 



19.06.2016      Oznanila         17.07.2016 
Nedelja, 19.06.: 12. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 22.06 
 19.00 sv. maša za Marijo Užnik, za Alojza Čebul, za Alojzijo 

Stern, za Tomija Wassner in h.p., za Heleno Ravnico, 
obl., za Mirkota Oraže – Sp. Jug in h.p., za s. 9. v. sv. 
Uršule, za Lenčijo Wieser, Julo Oraže in rajne s. 14. v. 
sv. Uršule, za vse rajne s. 22. v. sv. Uršule, za Husovega 
Markota, obl. in vse Husove h.p.,  

Petek, 24.06. 
 19.00 sv. maša za Franca Čertov – Kavc, mamo Ano ter 

Marijo in Remigiusa Hassler, za Franca Mak – 
Sončnika, obl., za Habrija Orasche, za Kristijana in 
Marijo Jug ter sina Felixa, za Andreasa in Marijo 
Dovjak – Hauptmann, za Josefa in Martino Blasnik, za 
oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek, za Tomaža, 
Nežijo, Pepija in Zdravkota Jug, za Geralda in 
Hannesa Jug, za Toma Kovača, obl., ženo in starše, za 
Kožilovega Petra, ženo, sina in hčer, za Hanza Dovjak, 
za Ignaca in Uršulo Mak in hčer Katijo, za Žnidarjeve 
h.p., za žive in rajne Marijine spremljevalce na Kobli,  

Nedelja, 26.06.: 13. navadna nedelja – stanovska za otroke 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 29.06.: sv. Peter in Pavel 
 19.00 sv. maša za Katarino Supan, za Franca Hajnžiča, obl., 

za Petra Olip, za Tilko Mak, obl., za Dolfa Mak in 
Šerjakove h.p., za Andreja Ogris, ženo, sina, 3 hčere in 
h.p., za Roženvenske sestre, za verne duše, za 
duhovniške in redovniške poklice 
 

Petek, 01.07.:  
  

19.00 
obhajanje bolnikov 
sv. maša za Zofijo Rakuschek, obl. in moža Maksa – 
Trkl, za Tomija Oraže in starše, za Hanzija Užnik – 
Travnikov, za Franca Hajnžiča, obl. in h.p., za Martho 
Pörtsch, obl., moža Jurija in vse Rutarjeve h.p.,  
 

Nedelja, 03.07.: 14. nav. nedelja – stan. za može – Selsko žegnanje 
 9.30 slovesna farna božja služba sv. maša – nato 

pranganje 

Pondedeljek, 04.07.:  Sv. Urh - škof 
 19.00 sv. maša v stari cerkvi za Angelo Roblek, obl. in moža 

Franca – Pušelč, za Betijo Conrad, obl., za Maksa 
Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za 
Valentina Male in Grabnarjeve rajne, za Veroniko 
Žmaucer, obl., za Adalberta Kralj, za Elizabeto 
Suklitsch in Rupčeve rajne, za Tomaža in Zdravkota 
Jug, obl., za Marijo Oraže – Kvadnik, obl., za Marka in 
Maksa Oraže ter sestro Metijo, za Heleno Dovjak, obl., 
za Pepa Ravnika, obl., za Alojzijo Ogris in Pajnarjevo 
Angelo ter s. 24. v. sv. Uršule, za Nuža, Pepija in Hanza 
Dovjak, za Ferdinanda Lubas, obl., ženo Marijo in sina 
Nantija, za Pavlo Juch, za Justo in Gustlna Dovjak,  

Petek, 08.07.:  
 08.00 sv. maša v zahvalo za končano šolsko leto 
Nedelja, 10.07.: 15. navadna nedelja – stanovska za žene 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Sreda, 13.07.:  
 17.00 sv. maša na Sedlcah za Hanza Dovjak, za Ignaca in 

Uršulo Mak in hčer Katijo, za Žnidarjeve h.p., za Milko 
in Honza Olip, za Tomija Mak, za Micijo Roblek, za 
Maksija in Tomija Hribernik, za Marijo in Janeza Roblek 
in sina Hanzija, na čast Mariji Devici in prošnja za 
pomoč, v zahvalo za zdravje 

Petek, 15.07.:  
 19.00 sv. maša za Marijo Jug, za Albina Piskernik, za 

Sončnikove in Priposnikove h.p., za Ano Oraže – Motl, 
obl., za Andreja Dovjak – Hauptmann, obl., za 
Mihaela Dovjak, obl., ženo in Štinove h.p., za 
Travnikove h.p., za Urha Piskernik, obl., za Pavlo 
Piskernik, obl. in h.p., za Ano Oraže, obl. in h.p., za 
Erwina Krainz,  

Sobota, 16.07.:  
  farni izlet – več informacij še sledi 
Nedelja, 17.07.: 16. navadna nedelja – stanovska za mladino 
 8.00 farna božja služba sv. maša 

 
Večna luč: za Moltnove h.p., za Vogarjeve h.p., po namenu 
neimenovanih, po namenu s. 2. v. sv. Uršule, za Ravnikove h.p., 
po namenu Colnarjevih, za Hanzija Užnik – Travnikov, za Tomija 
Mak  


