
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno: Ofer za župnišče 1.8.2010: 1.317,09 EUR 
              Dar za MIVO: 140 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Novaki:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otalež: Jazne za MIVO: 173 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jagršče: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šebrelje: Dar za MIVO: 256,85 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ZA VSAK VAŠ DAR – BOG POVRNI 

 
 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
 

 
19. NAV. NED. 

 
8. AVGUST 2010  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
16.00 

Za odvrnitev hude ure, Gor. Novaki 36 
++ Česnik in Božič, Šebrelje 32/a 
Za žive in rajne župljane 
30. dan + Angela Brelih, Trebenče 5 
+ Ivan Tušar, Krnice 3 – pri Brezjan. kapeli 

Ponedeljek, 9. 8. 
 

Cerkno 19.00 8. dan + Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 
8. dan + Justina Sedej, Cerkljanski vrh 9 

Torek, 10. 8. 
Lovrenc, dia., muč 

Cerkno 08.00 + duh. Andrej Sedej, dar sestrična 
Po namenu darovalca, Planina 

Sreda, 11 8.  
Klara 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

19.00 
19.00 

+ Janez Ozebek, Stopnik 31 
+ Marija Kumar, Glavni trg 
+ duhovnik Andrej Sedej 

Četrtek, 12. 8. 
 

Novaki 
Zakriž

19.00 
19.00 

+ Katarina in starši Peternelj, Gor. Novaki 19 
+ Štefanija Klavžar, Zakriž 16 

 Petek, 13. 8. 
 
 

 
 

Jazne 
Cerkno 
 
 

19.00 
19.00 

++ starši Zajc, Jazne 17 
Za duhovne poklice, Cerkno 

  Sobota, 14. 8. 
Maksimilijan Kolbe 

Cerkno 
Jagršče 

19.00 
20.00 

+ Viktorija Kacin, C. na Plužne 11 
++ starši Vončina, Krnice 23 

20. NAV. NED. 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 
15. AVGUST 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Peter Lahajnar, Gor. Novaki 5 
Za žive in rajne župljane 
+ Nada Mlakar, Travnik 25 
+ Marija Jesenko in starši Rolih, Moč. 10 

 
 

 
 
 
 

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 

8.– 15. AVG. 2010            19. NAV. NED.              LETO:1, ŠT 2/2010 
 

Odgovarja: župnik Zoran Zornik: GSM: 041 673 292 ali zoran.zornik@rkc.si 
Župnišče: tel.: 05/3724006, kaplan Boštjan Fegic: GSM: 041 244 930   
 
 

Lk  12,32-48 

»POČIVAJ, JEJ, PIJ IN UŽIVAJ …« 
Redko nam pride na misel, koliko ljudi 

mora opravljati nočno delo in prečuje noč, 
medtem ko drugi lahko mirno spimo. Vse več je 
poklicev, ki zahtevajo bedenje. Vse premalo te 
poklice cenimo: to so dežurni zdravniki in 
medicinske sestre, varnostniki, radijski delavci, 
vozniki, strojevodje, sprevodniki, gostinci, peki, 
tiskarji in številni delavci v nočnih izmenah, v 
velikih industrijskih obratih. Drugi pa so vsaj 
občasno prisiljeni na bedenje: hudo bolni, matere 
ob otrocih, potniki, … Mnogi od vas boste morda tudi nocojšnjo noč prebedeli. 

»Naredite si mošnje, ki 
ne ostarijo, neizčrpen 
zaklad v nebesih, kamor 
se tat ne približa in kjer 
molj ne razjeda. Kjer je 
namreč vaš zaklad, tam 
bo tudi vaše srce.« 
(prim. Lk 12,33-34) 

Čuječnost v vsakdanjem življenju je pozornost za znamenja časov. V Stari 
zavezi so imeli preroki nalogo, da so ljudem odpirali duhovne oči in ušesa ter jim 
dogodke razlagali v Božji luči. Prerok Habakuk je o sebi zapisal: »Na svojo 
opazovalnico bom stopil, na opazovališče se bom postavil: oprezoval bom, da vidim, 
kaj mi bo rekel Gospod.« Prerok Ezekijel pa zelo trdo prijema tiste, ki so postavljeni za 
čuvaje, pa ljudi ne posvarijo in ne opozorijo na nevarnosti. Imenuje jih pse čuvaje, ki ne 
lajajo.  

Mar ne zadevajo te besede skoraj vsakega od nas? Ali smemo molčati, ko se 
komurkoli godi očitna krivica? Mar nismo starši, učitelji, politiki, verni ali neverni, 
sokrivi, če mirno gledamo, kako se mladi zastrupljajo s cinizmom, norčevanjem iz 
vrednot in destruktivnostjo. 

»Ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« Toda prazna je vsaka 
pripravljenost na Gospodov prihod, če ne vemo, da Sin človekov neprestano prihaja 
prek sočloveka in prek dogodkov. A to se nam zdi preveč vsakdanje in banalno. 
 
 

mailto:zoran.zornik@rkc.si


Pazi, čas! 
ORATORIJ 2010 
Šebrelje 16. – 20.08.2010 
Župnik Zoran Zornik ter animatorji letošnjega 
oratorija, prosimo dobri gospodinji iz kraja za 
pomoč pri pospravljanju in pomivanju posode za 
potrebe letošnjega oratorija. Že v naprej se vam 
zahvaljujemo in Bog naj vam bo bogat plačnik. 
Obenem velja še enkrat prisrčno povabilo staršem, 
ki še niste prijavili otrok na letošnji oratorij, da le 
to storite najkasneje do srede 11.08.2010. Prijave 
sprejemajo animatorji. 

 
Peš romanje na Brezje: V soboto, 4. septembra bomo 
romali peš na Brezje k "Mariji pomagaj". Prijave bosta 
zadnji teden sprejemala Tone 05 372 33 33 in Ivanka 
031 545 181. Podrobnejše informacije bodo v 
oznanilih 22. avgusta. 

 
V Jagrščah sta oklicana: Ženin Ham Žiga, sin Jurija in Marije roj. Jakopič iz 
župnije Ljubljana – sv. Peter, Vojkova ul. 71, in nevesta: Kacin Klavdija, hči 
Valentina in Slavice roj. Vončina iz župnije Jagršče, Idrijske Krnice 23. Na 
skupni poti jima želimo obilo božjega blagoslova in jima ob sklenitvi 
cerkvene poroke iskreno čestitamo!  
 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Švigelj Jan in Cvek Dejan 
               V nedeljo: Žiga Mavri, Primož Eržen, Matic Lahajnar, Uroš Vojska 
Čiščenje in krašenje cerkve: Zakriž II. 
Branje: Mrzlikar Dolores 
NOVAKI:  
Branje: Jan Peternelj 
Čiščenje in krašenje: Razpet 40 in Klemenčič 42 
Strežniki v nedeljo: Žan Razpet in Jure Peternelj  
                Med tednom: Nedižavec Klemen 
OTALEŽ: 
Bralci: Martina Podobnik 
Čiščenje in krašenje: Anita Zajc in Janja Zajc 
Strežniki: v nedeljo: Damjan in Gašper 

Priložnost za sveto spoved: 
Cerkno: petek in sobota ob 18.30 
Šebrelje: sreda ob 18.30 
Novaki: četrtek ob 18.30 
Jagršče: sobota ob 19.30 
 

Zahvala: Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste v 
torek pomagali pri čiščenju in urejanju garaž pri 
župnišču v Cerknem. 
 

Nedeljsko kosilo: Ker sva župnik in kaplan brez 
gospodinjstva, bova zadovoljna, če naju boste ob 
nedeljah povabili na kosilo k vam domov. To bo 
obenem tudi priložnost za srečanje s 
posameznimi družinami. Seznam, na katerega se 
lahko vpišete tisti, ki ste naju pripravljeni 
povabiti, bo v zakristiji v Cerknem, iz ostalih 
župnij pa se dogovorite z župnikom.  
 
Marijino vnebovzetje: V nedeljo bomo obhajali 
praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki 
šmaren. Počastili bomo Božjo Mater Marijo, ki 
je bila z dušo in telesom vzeta v nebo. Ta dan bomo na željo slovenskih škofov 
obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. 

POD ČRTO: MOJ KRIŽ – Na veliki petek je mož ves dan delal in je prišel domov šele 
pozno zvečer. Žena se ga je razveselila, bila pa je tudi presenečena, ker jo je objel in 
poljubil. »Kaj ti pa je danes, menda se nisi na veliki petek napil?« – »Kje pa! Nisem 
mogel k obredom v cerkvi, pa sem si rekel: bom pa vsaj doma poljubil svoj križ ...« 

 
V slovo: V preteklem tednu smo k večnemu počitku pospremili Marico 
Slabe iz Cerkljanskega vrha 1, rojena 21. 11. 1933 in Justino Sedej iz 
Cerkljanskega vrha 9, rojena 19. 9. 1912. Gospod naj jima da večni mir 
in pokoj! 
 

Ker ste nekateri pogrešali predstavitev: V nedeljo, 1. avgusta 2010 sva v Cerknem 
nastopila nova duhovnika. Po škofovem dekretu se v Cerknem ustanavlja pastoralni center 
za župnije Cerkno, Šebrelje, Otalež, Novake in Jagršče. Župnik Zoran Zornik, rojen 2. 11. 
1969, doma iz Čezsoče pri Bovcu, službovanja: kaplan v Tolminu 1997 – 2000, kaplan v 
Cerknem 2000 – 2001, župnik v Desklah, Gorenjem Polju in Plavah 2001 – 2010. Kaplan 
Boštjan Fegic, novomašnik, rojen 8. 11. 1969, doma iz župnije Šturje pri Ajdovščini. 
 

KAKO POMEMBNA SO 
DROBNA DELA SPOZNAMO 

ŽAL ŠELE TAKRAT, KO NISO 
OPRAVLJENA. 

BOG POVRNI VSEM, KI SE 
TUDI MED POLETJEM 
TRUDITE ZA ZVESTO 

SODELOVANJE V NAŠIH 
CERKVAH. 

Sreča se začenja 
na dnu tvojega srca. 
In ti jo razširjaš: 
če ostajaš prijazen, 
kjer so  
drugi neprijazni; 
če pomagaš,  
kjer nihče ne pomaga; 
če si zadovoljen, 
kjer drugi postavljajo 
svoje zahteve; 
če se lahko smeješ, 
kjer samo tožijo 
in tarnajo; 
če lahko odpustiš, 
kjer so ti ljudje 
storili zlo. 
Človeška sreča  
je odvisna od tega, 
če zmoremo ljubiti 
in če smo ljubljeni! 

 


