
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Novaki:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otalež: za MIVO: 185,33 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jagršče: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šebrelje:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ZA VSAK VAŠ DAR – BOG POVRNI 

 
 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
 

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 

Ponedeljek, 16. 8. 
Rok, spokornik 

Cerkno 19.00 ++ Prašnik, Poče 3 
+ Ivan Platiša, Poče 31 

Torek, 17. 8. 
 

Cerkno 08.00 + Jernej Obid, Poče 32 
++ Čadež 

Sreda, 18. 8.  
Helena, cesarica 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

19.00 
20.00 

Vsi pokojni, Šebrelje 44 
++ starši Likar, Straža 17 
+ duh. Andrej Sedej 

Četrtek, 19. 8. 
Janez Eudes, duh. 

Novaki 
Zakriž

19.00 
19.00 

+ Rafael Purgar, Gor. Novaki 12 
+ Vinko Podobnik in Štefanija Božič, Zakriž 7 

 Petek, 20. 8. 
 

Bernard, opat 

 
 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
 

16.00 
19.00 
19.00 

V čast bl. Lojzetu Grozdetu za otroke in mladino 
Obl. + Marija Pavšič, Masore 15 
+ Vladimir Bizjak, Planina 28 
 

  Sobota, 21. 8. 
Pij X., pp 

Cerkno 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

07.30 
18.30 
19.00 
20.00 

V čast MB in v zahvalo za zdravje (odr. skavti) 
Poročna sveta maša 
++ starši in Darko Bašelj, Sedejev trg 5 
8. dan + Angela Božič, Jagršče 10 

21. NAV. NED. 
 

22. AVG. 2010  

Novaki 
Šebrelje 
Lazec 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

Za žive in rajne župljane 
++ starši Ozebek, Šebrelje 46 
+ Janez Lipužič, Lazec 14 
Obl. + Franc Kosmač, Zakriž 

 
 

 
 
 

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 

15. – 22. AVG. 2010         20. NAV. NED.              LETO:1, ŠT 3/2010 
 

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  1,39-56 
ZGLEDUJMO SE PO MARIJI 

 

Marija je takoj po angelovem oznanjenju 
brez pomišljanja odhitela k svoji priletni 
sorodnici, ki je pričakovala otroka, da bi ji 
bila v mesecih pričakovanja v pomoč. Mariji 
ni bilo potrebno posebej naročati, naj gre na 
pomoč k svoji sorodnici, ob sami novici je 
takoj začutila, da jo Elizabeta pričakuje, in je 
odhitela, da ji pomaga. Vstala je in se v 
naglici odpravila na pot v hriboviti svet. 
Čeprav je bila pot preko gora naporna (iz Nazareta v Ain Karem, kjer je 
stanovala Elizabeta, je okrog 140 km!), se Marija ni zmenila za napore. 
Kjer je videla potrebo, tam ni odlašala s pomočjo! Dobrohotno 
razumevajoča, za vsako stisko čuteča ljubezen, vedno pripravljena 
pomagati, to spada k najglobljemu bistvu Marijine osebnosti. Marija je 
bila in je »mati z dobrotnim srcem«! … Kako čudovit zgled za vsakogar 
izmed nas. 

 

Temeljna drža krščanskega življenja je in mora biti prav to: biti na 
razpolago drugim, videti, začutiti potrebe bližnjih in jim brez posebnih 
prošenj in namigov pomagati!  

mailto:zoran.zornik@rkc.si


Marija je znala delati dobro z veliko obzirnostjo do ljudi. Tako je obzirno 
pristopila k Elizabeti, katere blagoslovljeno stanje v njenih letih je 
povzročalo pri mnogih ljudeh zgražanje. Podobno je pozneje pred drugimi 
opazila zadrego na svatbi v Kani Galilejski, ko jim je zmanjkalo vina in je 
Jezusa skrivaj vzpodbudila, da je s čudežem nevsiljivo posegel vmes in 
pomagal. Obzirnost pri opravljanju dobrih del ima velikokrat večjo ceno in 
vrednost kakor pa dobro delo samo ali pa sam dar! 
Marija, ki je največja v Božjem kraljestvu, večja od apostolov, večja od 
angelov, se je torej čutila najmanjša od vseh, zadnja služabnica vsakega 
človeka. Zgledujmo se po njej. 
 
 
Priložnost za sveto spoved: 
Cerkno: petek in sobota ob 18.30 
Šebrelje: sreda ob 18.30 
Novaki: četrtek ob 18.30 
Otalež: petek ob 18.30 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Cvek Manca in Močnik Erika 
V nedeljo: Žan M., Uroš M., Žan E., Miha B. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Sedejev trg 
Branje: sobota: Erika S., nedelja: Monika C. 
NOVAKI:  
Branje: Jerca in Marjanca Božič 
Čiščenje in krašenje: Peternelj 49 in Eržen 65 
Strežniki: med tednom: Sandra G. 
v nedeljo: Ana P. in Neža M. 
OTALEŽ: 
Bralci: Dragica Štucin 
Čiščenje in krašenje: poskrbijo novoporočenci 
Strežniki: med tednom: Staš 
v nedeljo: Matej in Simon 
ŠEBRELJE: 
Strežniki: med tednom: Tina in Sara 
V nedeljo: Tina, Sara, Kristina, Katja 
 

ORATORIJ 2010  Pazi, čas! 
Šebrelje 16. – 20.08.2010 
Oratorij bo potekal vsak dan tega tedna od 09. – 16.00. Začetek vsako jutro 
pred gasilskim domom v Šebreljah. Glede sredinega izleta v neznano pa 
boste starši dobili obvestilo prvi dan oratorija. 

 
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. 

 

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. Dogovorite se z župnikom. 
V Otaležu sta oklicana: Ženin Marko Rožič, sin Ampelija in Mire rojene Kenda, 
doma iz župnije Idrija, Gorska pot 21/a, in nevesta Sabina Lapanje, hči Božidarja in 
Lavre rojene Carli, doma iz župnije Otalež, Jazne 32. Poročila se bosta v soboto, 
21. 8. 2010 v cerkvi v Otaležu. 
 

Šola pritrkovanja bo letos potekala v Podragi pri Vipavi, več informacij boste 
dobili pri Janku v Novakih ali na spletni strani župnije Novaki. 
 

Žegnanjska nedelja v Šebreljah bo v nedeljo, 22. avgusta. Spomnili se bomo 
posvetitve cerkve po zadnji obnovi. 

  

V slovo: V petek smo se v Jagrščah poslovili s krščanskim pogrebom od Angele 
Božič, dekl. priimek Erjavec, rojene 24. 8. 1915 v Šebreljskem vrhu.  Ko je Elizabeta zaslišala  
V Cerknem pa smo se v soboto, na željo svojcev s pogrebnim 
obredom brez maše, poslovili od Eme Močnik, dekl. priimek Mavri, 
rojene 10. 4. 1928 v Jesenici (Bukovo). 
 

Krščanski pogreb naj bo za vse enak. Prosim, da ob smrti svojcev 
ne poskušate vplivati na potek obredov, če želite krščanski pogreb. 
Krščanski pogreb bo v naših župnijah s sveto mašo na dan pogreba, 
nato še osmina in trideseti dan. Pri pogrebih ohranjajmo tišino, ki jo 
verni porabimo za tiho molitev za pokojne, neverni pa za spoštljiv in 

blag spomin nanje. 

Marijin pozdrav,  
se je dete veselo zganilo  

v njenem telesu.  
Elizabeta je postala  

polna Svetega Duha in je  
 na ves glas vzkliknila in 

rekla:  
»Blagoslovljena ti med 

ženami, in blagoslovljen  

 

Kateheti: Veroučitelji, ki v naših petih župnijah poučujete verouk, ste naprošeni, 
da se srečamo v četrtek, 19. avgusta ob 20.00 v župnišču v Cerknem.  

sad tvojega telesa!  

(Lk 1,41-42) 



ŽPS: V tednu po 22. avgustu bomo imeli Župnijske pastoralne svete: Cerkno v 
ponedeljek, Šebrelje v sredo, Novaki v četrtek, Otalež v petek. Seje bodo zvečer po 
maši, rezervirajte si čas. Več informacij v naslednjih oznanilih. 
 

Oznanila si lahko ogledate tudi na spletni strani župnije Cerkno. Pod oknom 
OZNANILA dobite razpored maš za vseh pet župnij in oznanila v pdf obliki. Kdor želi 
oznanila v soboto zvečer prejemati po elektronski pošti domov, pa naj se prijavi na 
župnikov e-naslov: zoran.zornik@rkc.si. Na ta način bo tudi manj tiskanja.  
 

POD ČRTO: ŠKOF MAŠUJE – »Proti koncu pridige škof vpraša nemirno deklico: 
»Zakaj ti kar naprej hodiš po cerkvi, ko vsi drugi mirno sedijo na svojih mestih?« 
– »Zakaj pa ti kar naprej govoriš, vsi drugi pa molčijo?« odvrne deklica. 
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