
 

 

 
 
 
 

LUČ UPANJA 

 
Daj, da bom luč,  
ki gori za druge:  
za tistega, ki išče,  
za tistega, ki se moti,  
za tistega, ko je 
obupan.  
 
Daj, da bom luč,  
ki daje toplino 
tistemu, ki zmrzuje, 
tistemu, ko je brez 
doma,  
tistemu, ko ga teži 
krivda.  
 
Daj, da bom luč,  
ki daje upšanje,  
tistemu, ki je lačen, 
tistemu, ki je bolan, 
tistemu, ki žaluje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

OB TVOJEM GROBU 
 
Ob Tvojem grobu moram stati: 
Zdaj, ko bi nama bilo lepše in lažje, 
potem ko so otroci iz  
hiše in preskrbljeni. 
 
Ob Tvojem grobu moram stati:  
Zdaj, ko sva imela še toliko načrtov, 
potovati, uživati, nekoliko spoznati svet, 
obiskati sorodnike in končno delati to, za kar 
doslej nisva imela ne moči ne časa. 
 
Ob Tvojem grobu moram stati: 
Zdaj, potem ko si uspešno prestal 
življenje dela in skrbi 
in začel zasluženi pokoj. 
 
Ob Tvojem grobu moram stati: 
Povej, zakaj? 
Zakaj, povej mi! 
Zakaj si me prav zdaj pustil samo, 
ko bi Te bolj potrebovala kot kdaj prej? 
Povej, zakaj? 
 
Ob Tvojem grobu prosim Boga: 
Četudi ne razumem tega Zakaj, 
naj rečem Da in upam na ponovno 
snidenje.... 
 

 

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 

 
            

                        

 
 

 
 
 

30.10. – 27.11.2016 
 
 

KRISTUS KRALJ 
 

Od boja za oblast k služenju 
Zadnjo nedeljo v cerkvenem 
letu obhaja Cerkev Jezusa 
Kristusa, Kralja. Praznik, s 
katerim imajo današnji 
kristjani težave. Težko je 
namreč uskladiti oblike, v 
katerih se kažejo zemeljska 
kraljestva, z Jezusovim 
oznanilom in načinom 
življenja. Jezus se zavzema za 
bratstvo med tistimi, ki mu 
sledijo, za služenje drug 
drugemu: Kdor hoče biti prvi, 
naj bo vsem služabnik. Po 
evangeliju je prava 
človekova veličina v služenju 
malim, in kdor je bogat, naj 
deli svoje bogastvo z revnimi. 
Boj za oblast in položaje, ki je 
mogoč tudi v Cerkvi, je 
zanikanje evangelija.   
 



30.10.2016      Oznanila         27.11.2016 
Nedelja, 30.10.: 31. navadna nedelja – stanovska za družino – zimski čas 
 8.00 farna božja služba sv. maša 
Torek, 01.11.: VSI SVETI  
 10.00 

 
 
 
 

15.00 
 

18.00 

sv. maša za Ivano in Franca Hvalec, za Maksa Oraže – 
Visočnik, za Pepa Oraže – Ogradnik, za Angelo in Franca 
Roblek – Pušelč, za Justino Olip, obl., moža in 2 sina, za 
Gabrijela Roblek, za Tomaža in Ano Ogris, za brata 16. v. sv. 
Uršule 
branje letnih prošenj in škropljenje grobov – ofer za 
vzdrževanje cerkve 
molitev treh rožnih vencev 

Sreda, 02.11.: VSEH VERNIH DUŠ DAN 
 8.00 sv. maša za Ano in Nežo Magek, za Justino Mak, obl., za 

Hildo Pavlič in sestre, za Justijo Pavlič, obl., za Helija Juch in 
starše, za Hanzija Užnik – Gregčevega in mamo Micijo, za 
Honza in Milko Olip in vse Užnikove h.p.,  
po maši škropljenje grobov 

Petek, 04.11.: prvi petek 
  

18.00 
obhajanje bolnikov  
sv. maša za Katarino Supan, za Kristijana in Marijo Jug obl., 
ter sina Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak – Hauptmann, 
za Josefa in Martino Blasnik, za Franca in Elizabetho 
Wagner, za Thomasa Ogris, obl., za Nuža Dovjak, za Tilko 
Mak – Šerjak in s. 1. v. sv. Uršule, za Pavlo Juch ter s. 1. v. sv. 
Uršule, za Nanijo Mak – Jager, obl. in moža Hanzija,  

Nedelja, 06.10.: 32. nav. nedelja – stan. za može – sv. Lenart - puščavnik 
 8.00 farna božja služba sv. maša za vse padle vojake obeh vojn 
Petek, 11.11.: sv. Martin – škof  
 18.00 martinovanje in sv. maša za Gustlna Olip – 30. dan, za 

Franca Pegrin – 30. dan, za Albina Piskernik, za Katarino in 
Nikolaja Maurer, za Nežijo Jug, obl., za vse Kvadnikove h.p., 
za Štefana in Pavlo Wassner ter sina Tomija, za teto Pavlo in 
Julijo Kölich, za Košutnikove rajne, za Marijo Mak, obl., za 
Katarino Roblek, za Šternove in Mlakarjeve starše ter 
sorodnike, za Valentina Dovjak – Zg. Malej obl., sestro in 
h.p., za Herberta Weratschnig in sina, za Justijo, Frido in s. 
Nanijo Pavlič in s. 14. v. sv. Uršule, za Karlija Pristovnik, za 
Hermann Hribernik, za s. 16. v. sv. Uršule, za Marijo Lukanco 
in moža Luka ter h.p., za s. 11. v. sv. Uršule  
sooblikujejo otroci vrtca in varstva 

Sobota, 12.11.:  
 15.00 sv. maša na Sedlcah za Gabrijela Roblek, za Tomija Mak, za 

Katijo Nussbaumer in starše, za Hanza Oraže in Rožičeve 
h.p., za Micijo Roblek, za družino / Familie Schatz in Ottilie, 
za Zg. Mlečnikove h.p. in v zahvalo za okroglo obletnico 
življenja, Fatimski Mariji na čast za dar in pomoč v veri,  

Nedelja, 13.11.: 33. navadna nedelja – stanovska za žene  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Sreda, 16.11.:  
 18.00 sv. maša za Ljudmilo Male obl. in Grabnarjeve rajne, za 

Marijo Male, za Gerharda Ogris, za s. 9. v. sv. Uršule,  
Petek, 18.11.:  
 18.00 sv. maša za  Tomija Oraže, dva brata in sestre, za Hanzija 

Užnik – Travnik, za Franca Hribernik, za Gregorja, Ursulo, 
Hemo in Markusa Mak – Borovnik, za Ravnikove h.p., za 
Janeza in Antonijo Leimisch, za Hanza Dovjak, za Katharino 
Nussbaumer, za Marijo Travnik, za Katarino Supan, Marijo 
Roblek – Kacmun in s. 8. v. sv. Uršule,  

Nedelja, 20.11.: Nedelja Kristusa Kralja – stanovska za mladino  
 8.00 farna božja služba sv. maša  
Večna luč: po namenu družine Hanza Roblek, za pozabljene verne 
duše, za Joža Čertov in Senčnikove h.p., za Zg. Malejeve h.p., po 
namenu Priposnikovih, za Podgornikove h.p.,  
 
Birma:  
Za pripravo na birmo se lahko prijavijo letniki 2003 in 2004.  
Prijave sprejemata:  
Martin Dovjak     0650 7012180 
Nanti Olip      0650 9705365 
 
10.12.2016 – izlet v Soljnograd / Salzburg in ogleda tamkajšnega 
advetnega bazarja. Kdor ima interes se lahko prijavi pri župniku 
Elmarju.  
 
Zbirke:  
Farni praznik   EUR 2.804,00 
Misijonska nedelja   EUR 1.744,00 
Vsem prisrčen Bog lonaj za darove ter pomoč pri organizaciji in 
izvedbi farnega praznika.  
 
 


