
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 670 EUR, 10 darovalcev 

Za kurjavo: 30 EUR, en darovalec 
NOVAKI Dar za Karitas: 25 EUR, en darovalec 
OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 20 EUR, en darovalec 

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE Za župnišče v cerknem: 33 EUR, en darovalec 

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 

 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
PRVA 

 

ADV.    NED. 
 

28. NOV. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
Otalež 
 

08.30 
08.30 
10.00 
11.30 
15.00 
 

++ starši Gatej – GN 10 (DN 15) 
Za žive in rajne župljane 
+ Ivan Lahajnar, Planina 40 
+ Antonija Lapanja, Idr. Krnice 3 
++ Bevk, Jazne 31 

Poned. 29.11. 
 

Cerkno 
Šebrelje 

18.00
17.00   

+ Franc Lipužič, Straža 23 
++ Brezavšček, Šebrelje 50/a 
+ Viktor Prem, Idrija 
 

Torek, 30.11. 
Andrej, ap 

Zakriž 
Cerkno 

17.00   
08.00 

++ starši Špik, Bevkova 10 
+ Andrej Sedej, Bevkova 6 
+ Jože Jereb, Straža 17 

Sreda, 1.12.  
 

 

Šebrelje 
Cerkno 
 
Afrika 

17.00 
18.00 

+ Karla Božič, Šebrelje 37 
8. dan +Marija Makuc, Labinje 9 
+ Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 
++ Jelovčan, Kumar in Gašperin, Novaki

Četrtek, 2.12. 
 

Novaki 
Zakriž 

17.00 
18.00 
 

+ Anica Oblak, Dobravšce 10 (dar DN 15a) 
30. dan + Dora Prezelj, Zakriž 5 

PRVI Petek,   
3. 12. 

 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
17.00 
18.00 

+ Janez Černilogar, Šebrelje 
Za duh. poklice, Otalež 49 a 
V čast Srcu Jezusovemu za družine 
Za duh. poklice in svetost duh., Cerkno 

PRVA Sobota,   
4. 12. 

 

Jazne 
Cerkno 
Cerkno  

16.00 
14.00 
18.00 

++starši Zajc, dar Jazne 33 
+Darja in Katarina Gaberšček, Zakriž 1 
++Stanislava M., Rozalija, Terezija G.,Lič. 10
+ sestra, brat, starši Filipič, Podlanišče 40 

DRUGA 
 

ADV.    NED. 
 

5. DEC. 2010 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Krnice 
Šebrelje 
 

08.30 
10.00 
10.00 
14.30 
16.00 
 

+ Barbara Peternelj,Gor. Novaki 19 
30. dan +Jožef Tratnik, Plužnje 14 
+ Pavla Kosmač, Zakriž 6 
Za žive in rajne župljane 
+ Barbara Peternelj, Šebrelje 27a 

 
V ADVENTU VABLJENI K SVETI MAŠI TUDI MED TEDNOM! 

28.11.  – 5.12. 2010     1.ADV. NED.    LETO:1, ŠT. 18/2010 

 
 

ADVENTU NA ROB 
Dragi župljani! 
 

Vstopamo v novo cerkveno leto, 
začenjamo ga z adventom. Advent pomeni, da 
pričakujemo prihod nekoga. Če nam je 
pomemben, se bomo na to srečanje pripravili. 
Bolj kot zunanje priprave je pomembno, da v 
sebi budimo hrepenenje po prihajajočem 
gostu. 

Kadar pride gost v hišo, nas slovenska 
gostoljubnost sili, da pred gosta postavimo čim 
več dobrot in kakor Marta iz evangelija hitimo 
s postrežbo. Zaradi tega lahko spregledamo, 
zakaj je gost prišel, preslišimo njegovo 
sporočilo, ki ga prinaša. 

Ko začenjamo adventni čas in pripravo na Božič, želim vsem 
župljanom in vsem ljudem dobre volje, da v sebi prebudimo hrepenenje po 
Bogu, po učlovečenem Jezusu, ki ga je Marija nekoč prinesla v betlehemsko 
štalico, od takrat pa ga ne neha nositi v srca ljudi, ki hrepenijo po Bogu. Da 
bomo uspeli v sebi ohranjati hrepenenje po pristnem Božiču, bomo morali v 
adventu biti zelo budni. Vsepovsod nam bodo namreč ponujali nadomestke za 
adventno-božično vsebino. TV programi, veseli december, obložene police v 
trgovinah – vsi nam bodo hoteli prinesti »božično srečo«. 

Evangelij pa nas vabi, da ostanemo budni, kljub vsemu, kar nas bo 
hotelo iztrgati iz resničnosti adventa. Budni zato, da ne bi spregledali, 
katerega Gosta zares kristjani pričakujemo, in da ne bi preslišali sporočila, ki 
ga prinaša Knez miru! 

Vsem želim blagoslovljen, vesel, hrepenenja poln adventni čas! 
 

Vaš župnik 
Zoran 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30                  Šebrelje: sreda ob 16.30 
Novaki: četrtek ob 16.40          Otalež: petek ob 16.40 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Žan M in Žan E. 
Nedelja: matija, Žiga, Primož Matic 
Čiščenje in krašenje cerkve : Poče 
Branje: sobota: Nataša, nedelja: Mihaela  

OTALEŽ: 
Bralci: Uroš. 
Čiščenje in krašenje: Jožica, Elvira in Suzana 
Strežniki: med tednom: Matej 
              v nedeljo: Gašper in Jaka 
 

NOVAKI: Branje:V nedeljo:Milena 
Čiščenje in krašenje:Močnik 37a in Čemažar 
G.N.28 
Strežniki: med tednom: Žan 
v nedeljo: Žan in Ana 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Klavdija, Maja in Maša 
V nedeljo: Katja K., Urša, Andraž in Lara 

 
 
 

Verouk je reden, v Šebreljah 4. in 5. R v sredo ob 16.00  
 

Strežniki: V Cerknem bo srečanje strežnikov v soboto ob 09.30, najprej srečanje, 
potem še vabljeni k molitvi otrok pred Najsvetejšim. 
 

Mladinske skupine: Cerkno: v četrtek ob 19.00 
                              Novaki in Šebrelje: petek ob 19.00. 
 

Svetopisemska skupina: v ponedeljek po maši v Cerknem 
 

Mah za jaslice: Otroci, ki obiskujejo verouk, bodo prinesli mah za jaslice vsak v svojo 
župnijo, vsak eno veliko vrečo. V Cerknem prav tako za mah poskrbijo vsi veroučenci. 
Mah prinesete do 3. adventne nedelje. 
 

ŽPS Šebrelje: srečanje članov ŽPS bo v sredo po maši in molitvi (okrog 18.00) v 
Šebreljah v župnišču. Vabljeni vsi člani. 
 

Prvi petek: obhajilo bolnikom bomo prinesli v petek dopoldne, v Novakih pa že v 
četrtek dopoldne. 
 
 
 

ŽPS Cerkno: V soboto, 20. nov. je bil sestanek članov ŽPS: Sklepi: 
*Vsako prvo soboto v mesecu bomo imeli v cerkvi cel dan izpostavljeno Najsvetejše, k molitvi 
kadarkoli tekom dneva vabljeni vsi. Vsako polno uro pa se zamenja voditelj molitvene ure. 
*Jaslice v Cerknem letos pripravi mladinska skupina skupaj s starši. 
*Na sveti večer, 24. 12. bomo imeli ob 18.00 polnočnico za otroke oz družine z majhnimi otroki, ki 
ne morejo priti opolnoči. To bo tudi sklep božične devetdnevnice. 
*Ko duhovnik preneha z obhajanjem pri sveti maši in nese hostije v tabernakelj, se zaključi petje, 
duhovnik sede in takrat je čas za tišino po obhajilu. Ko duhovnik vstane, da bo očistil kelih in 
strežnik pospravi oltar, pa je čas za molitev Duša Kristusova in molitev za duhovne poklice. 
*Otroški pevski zbor bo sodeloval pri maši vsako prvo nedeljo v mesecu, ko je tudi sodelovanje 
kakšnega razreda. Mašne speve pa poje odrasli zbor. 
*Na nedeljo sv. Družine, 26. dec. bo pri maši tudi blagoslov družin. 
 

Srečanje za starše skavtov bo v nedeljo, 5. 12. po maši v Cerknem, sporočajo člani SKVO-ja. 
 

Celodnevno češčenje: V soboto bo v Cerknem celodnevno češčenje 
Najsvetejšega. Začnemo zjutraj ob 08.00, zaključimo zvečer s sklepom in 
sveto mašo. Pridete kadarkoli tekom dneva. Vsaka ura molitve ima 
določenega voditelja. Otroci, vabljeni ob 10.00, ko bo molitev prav za otroke. 
 

Koncert sakralne glasbe: V soboto, 4. 12. po maši bo v cerkvi sv. Ane koncert 
sakralne glasbe. Nastopili bosta Sabira Hajdarević – mezzosopran in Maja Tajnšek – 
klavir. Program zajema dela tako klasičnih mojstrov (Bach, Handel, Schubert, Giordani 
in drugi) do del črnske duhovne glasbe. S prostovoljnim prispevkom bomo pokrili 
stroške prevoza obeh nastopajočih, ostalo pa bo namenjeno za novo župnišče, kot sva 
se dogovorila z nastopajočo gospo Majo Tanjšek. Lepo vabljeni. 
 

Torkova jutranja maša: Vsak torek ob 07.40 molitev hvalnic v cerkvi sv. Ane. 
 

Spovedovanje v Šebreljah: na drugo adventno nedeljo bo v Šebreljah sveta spoved 
pred Božičem, začetek spovedovanja ob 14.30. Ob 16.00 bo sveta maša. Spoveduje 
g. Marjan Rozman  - župnik na Bukovem in domači kaplan. 
 
 
 

Miklavž bo obiskal otroke v Cerknem v cerkvi sv. Ane v nedeljo, 5. 12. ob 15.30. Rad 
bi se srečal z otroki, ki so rojeni v času med 1.1.2003  – 31.12.2009. Pridnih otrok ni 
treba prijavljati. Vsak otrok pa je povabljen, da nariše ali napiše kaj lepega na list, ki ga 
bo ob srečanju izročil Miklavžu. 
V Novakih letos ne bo miklavževanja, zato starši pripeljete otroke kar v Cerkno. 
V Šebreljah bo predšolske in vse šoloobvezne otroke obiskal Miklavž v nedeljo 5. 12. 
ob 17.00 v cerkvi. 
V Otaležu bodo otroci imeli srečanje z Miklavžem v soboto, 4. 12. ob 17.00 v župnišču. 
 

Vera in luč: srečanje v soboto ob 14.00, začetek z mašo v cerkvi, nato srečanje. 
 

Mašni nameni: Hvaležen sem vam, da v vseh petih župnijah naročate zelo veliko 
svetih maš. Sami pa ugotavljate, da na naročeno mašo zelo dolgo čakate, ker ne 
moreva opraviti vseh naročenih svetih maš. Zato bomo v prihodnje kakšen dan v tednu 
oznanili dve maši, čeprav bo maševal samo en duhovnik. To pa pomeni, da se ena od 
oznanjenih maš daruje v domači cerkvi, ena pa drugje isti dan, ker nekateri duhovniki 
nimajo dovolj mašnih namenov, ali pa so na študiju v tujini in nimajo župnije.  

 

*Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija… 
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi.  Zdrava Marija… 
In beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija. 
Prosi za nas sveta Božja porodnica – da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
Molimo: Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj 
nas  svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.  
 

Blagoslov družin v župniji Jagršče bo v četrtek od 09.00 naprej, kar ne bom uspel, 
pa naslednji teden. 

ADVENT PRI NAS DOMA: Prvi adventni teden: Družina vsak večer, lahko ob 
adventnem venčku ali pa ob Marijini sliki, opravi večerno molitev. Kot središčna molitev 
adventa bo molitev Angel Gospodov, v tem prvem tednu pa vsaj enkrat vzamemo v roko 
Sveto pismo in skupaj preberemo odlomek iz evangelija, ki ga poslušamo na prvo adventno 
nedeljo: glej v Svetem pismu odlomek: Mt 24, 37-44.  
Večerna molitev v družini lahko zgleda takole: Naredimo znamenje križa, preberemo 
predlagani odlomek iz evangelija, lahko se pogovorimo, kako bomo v adventnem tednu 
budni, pozorni drug do drugega in do Jezusa, se primemo za roke in z molitvijo Oče naš 
prosimo za blagoslov naše družine in vse župnije, nato zmolimo še molitev Angel 
Gospodov*  in zaključimo z znamenjem križa. Če radi pojemo, lahko zapojemo še eno 
adventno ali Marijino pesem. 


