
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče:  85 EUR, trije darovalci 
NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE Za župnišče v cerknem: 40 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 
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 

Poned. 6.12. 
Miklavž, šk 

Labinje 
Šebrelje 
Cerkno 

09.00 
17.00
18.00   

+ Alojzija Razpet, Labinje 7, dar Marija 
Vsi ++ Vojska, Šebrelje 56 
+ Jože Močnik, Poljane 22, dar Straža 5 
Po namenu darovalca, Cerkno 

Torek, 7.12. 
Ambrož, šk 

Cerkno 08.00 V zahvalo (Bogu hvala), Cerkno 
V dober namen, Vojkova ul. 

Sreda, 8.12.  
 

Brezmadežno 
spočetje Device 

Marije 
 

Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
Cerkno 
 
Afrika 
 

09.00 
09.00 
17.00 
18.00 

+ Franc Fon, Gor. Novaki 36 
+ Marjana Zajc, Jazne 17 
Vsi pokojni, Šebrelje 7 
+ Andrej Čelik, Gor. Cesta 2 
+ Julijana Planinc, Zakriž 15 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 9.12. 
 

Sv. Jošt 
Zakriž 

16.30 
17.00 
 

 V zahvalo, Laznica 
++ starši, Zakriž 10 
+ Antonija Štravs, Zakriž 37 

 Petek,   10. 12.
 

Otalež 
Cerkno 

17.00 
18.00 

8. dan + Vinko Štravs, Lazec 32 
V zahvalo, Bašelj, C. OF 4 
+ Kristina, Tine, Andrej Sedej, po nam.  
 

 Sobota, 11. 12.
 

Cerkno  18.00 ++ starši Štravs, Cerklj. Vrh 10 
V čast SD za uspešno študij. leto, Cerkno 
Vsi pokojni, Cerklj. Vrh 23 

TRETJA  
ADV. NED. 

 
12. DEC. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 
15.00 

 Vsi pokojni, Gor. Nov. 26, dar DN 36 
++ starši Božič, dar Straža 3/a 
+ Silvester, Herman, starši Seljak, O. 14 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36 
Za žive in rajne župljane 
+ Angela in Peter Božič, Jagršče 10 

Kjer sta napisana dva mašna namena, je ena sveta maša opravljena drugje istega dne,  
mašuje duhovnik Boštjan Toplikar, ki je na študiju v tujini. 

5.  – 12.12. 2010     2.ADV. NED.    LETO:1, ŠT. 19/2010 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Verjetno je (vsaj otrokom) prvi adventni teden minil 
neverjetno hitro. »Nebeška pošta« je bila polno 
zasedena, saj so otroci pridno pisali in risali svoje 
želje… Posebne vrste pričakovanje med vsemi otroki 
vlada danes: nocoj bo naokrog hodil sveti Miklavž. Ni 
ga lepšega kot pričakovanje darila. Vendar pa god 
svetega Miklavža naj ne bo samo spomin na dobrega 
moža, ki obdaruje pridne otroke. Zgledi iz njegovega 
življenja so veliko več kot to. Ko je svoje podedovano 
premoženje razdelil med reveže, je pokazal dobroto. Ko je trem revnim 
dekletom skrivaj priskrbel primerno doto, da so se lahko poročile, je pokazal 
še na en vidik dobrote: iznajdljivost. Lepo je, da imaš nekaj, kar lahko daš. 
Pomembno je, da pri tem ne ponižaš tistega, ki pomoč potrebuje. Zdravilno je, 
da lahko pomagaš nekomu, ki ti tega ne bo mogel nikoli vrniti. Vsak dan nam 
prinaša priložnosti, da smo lahko dobri, le malce pozorni moramo biti na 
sočloveka. Po elektronski pošti kroži naslednje sporočilo: »Vsi potrebujemo 
torbico prve pomoči, ki vsebuje naslednje sestavine: OČALA, da boš videl 
lastnosti ljudi in znal presojati tiste, ki te obkrožajo. ELASTIKO, da se 
spomniš, da je potrebno biti prilagodljiv, saj ljudje in stvari niso takšni, kot bi ti 
rad. OBLIŽ, da lahko pozdraviš ranjena čustva – svoja in tvojih bližnjih. 
SVINČNIK, da si zapišeš vse dobro, kar se ti dnevno dogaja (in ve se, da je 
tega veliko). RADIRKO, da se spomniš, da vsak dela napake in da imaš 
možnost, da jih odpraviš. NIT, da se povežeš z ljudmi, ki so v tvojem življenju 
res pomembni, a jih v vsakodnevni naglici rad pozabiš. ČOKOLADNE 
POLJUBČKE, da se spomniš, da vsak potrebuje poljube, nežnosti in vsak dan 
prijazno besedo. In ne nazadnje VREČKO ČAJA, da se lahko na koncu 
napornega dne umiriš in spočiješ.« Napišite pismo Miklavžu, mogoče pa vam 
prinese tako torbico prve pomoči… 

Alenka Hvalica 



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: Miha in Kristjan 
Nedelja: Uroš V., Žan M., Uroš M., Aleš M. 
Čiščenje in krašenje cerkve : Trebenče 
Branje: sobota: Dolores, nedelja: Tina 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica. 
Čiščenje in krašenje: Vera E. in Anica J. 
Strežniki: med tednom: Andraž 
              v nedeljo: Rok in Adam 

NOVAKI: Branje:V nedeljo:Darja 
Čiščenje in krašenje: Peternelj 36 in Bevk 38 
Strežniki: med tednom: Ana 
v nedeljo: Neža in Jure 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Kaja, Mateja 
V nedeljo: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 
 
 

Verouk je reden 
 

Strežniki: V Cerknem bo srečanje strežnikov v soboto ob 10.00. Ker bodo vaje za 
polnočnico, naj pridejo tisti strežniki, ki bodo gotovo stregli pri polnočni sveti maši.  
V Otaležu srečanje v petek po sveti maši. 
 
 

Mladinske skupine: Cerkno: v četrtek ob 19.00                                
 

Mah za jaslice: Otroci naj, kolikor bo le mogoče v tem tednu naberejo mah za jaslice v 
cerkvi in ga prinesejo do nedelje – vsak v svojo župnijo. 
 
 

ŽPS Šebrelje: seja je bila v sredo po maši: Glavni sklepi: 
- Niko bo postavljal jaslice, prosil bo za pomoč 
- Mladi pripravijo kratek program pred polnočno mašo 
- Kolikor bo mogoče, naj bo čim več dni devetdnevnica pred Božičem 

tudi v Šebreljah 
- Na novega leta dan bo maša ob 15.00 
- Za blagoslov domov bodo v cerkvi prijavnice 

 
 
 
 

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

Celodnevno češčenje: Zahvaljujem se vsem, ki ste tekom včerajšnjega dne 
prihajali pred izpostavljeno Najsvetejše v cerkvi sv. Ane. Naj Bog po naših 
molitvah obilno blagoslavlja našo župnijo in vse prebivalce. 
 

 
 

ADVENTNO SPOVEDOVANJE: 
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. 
Spoved v Otaležu v nedeljo, 12. 12. ob 09.30: spoveduje župnik iz Bukovega 
Spoved v Jagrščah: v nedeljo 12. 12. ob 14.00: spoveduje župnik iz Bukovega 
Spoved v Cerknem: v nedeljo, 19. 12. od 16.00 – 18.00: spoveduje domači kaplan, 
kaplan iz Idrije in župnik iz Bukovega 
Spoved v Novakih: v torek, 21. 12. ob 16.00, spoveduje župnik iz Spodnje Idrije in 
domači župnik 
 

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. 
 

 

Blagoslov družin v župniji Jagršče – kar nisem uspel, bom v ponedeljek ob 10.00. 
 

Blagoslov družin v Novakih: od srede do petka čez cel dan. 
 

Adventno srečanje za mlade iz naše dekanije bo v Spodnji Idriji v soboto, 11. 12. ob 
19.30: Priprava na spoved, priložnost za adventno spoved in slavilna molitev pred 
Najsvetejšim. Vabljeni mladi iz vse dekanije. Starše naprošamo za prevoz. Zaključek 
ob 21.00. 
 

Voditelji skavtov (SKVO) bodo v soboto  imeli duhovno obnovo, začetek ob 16.00 v 
župnišču v Cerknem. 
 
 

Oddane maše: z dovoljenjem darovalcev bodo naslednje maše opravljene drugje:  
po namenu darovalca, Cerkno; za duše v vicah, Gor. Novaki  64; v zahvalo, Gor. 
Novaki  64; v čast Materi Božji za duhovne poklice, Šebrelje 50/a; ++ Bončina, 
Šebrelje; vsi pokojni, Labinje 23; za pokojne starše; za pokojnega moža; v dober 
namen; + Julijana Kokelj, Gorenji Novaki 56; za starše Zupanc; + Alojzija Jereb, 
Straža 17; za duše v vicah, Idrijske Krnice 4/a. Maše bodo opravljene na Bukovem. 
Duhovniki, ki nimajo mašnih namenov, so vam hvaležni, da lahko opravijo maše 
od drugod. 
 
 

Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije: V sredo bo Marijin praznik. 
Njenemu brezmadežnemu življenju se bomo izročili pri svetih mašah, da bi tudi sami 
živeli s čim bolj čistim in preprostim srcem. Na ta dan se bogoslovci 1. letnika 
posvetijo Mariji in vstopijo v Marijino kongregacijo bogoslovcev in duhovnikov. 
Spomnimo se v svojih molitvah tudi nanje. 
 

Češčenje Najsvetejšega s kratkimi mislimi in pesmijo bo v soboto po maši v cerkvi 
sv. Ane, vabljeni! 

ADVENT PRI NAS DOMA: Drugi adventni teden: Družina vsak večer, lahko ob 
adventnem venčku ali pa ob Marijini sliki, opravi večerno molitev. Vsaj enkrat vzamemo v 
roko Sveto pismo in skupaj preberemo odlomek iz evangelija, ki ga poslušamo na drugo 
adventno nedeljo: glej v Svetem pismu odlomek: Mt 3, 1-12.  
Večerna molitev v družini lahko zgleda takole: Naredimo znamenje križa, preberemo 
predlagani odlomek iz evangelija, lahko se pogovorimo, kako bomo v drugem adventnem 
tednu premislili, v čem je naše osebno spreobrnjenje, kaj naj vsak izmed nas poskuša 
spremeniti na bolje, kdaj bomo kot družina šli k sveti spovedi; nato se primemo za roke in z 
molitvijo Oče naš prosimo za Božjo pomoč pri našem spreobračanju, nato zmolimo še 
molitev Angel Gospodov in zaključimo z znamenjem križa.  
Če radi pojemo, lahko zapojemo še eno adventno ali Marijino pesem. 


