
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Novaki: za MIVO: 20 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otalež:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jagršče: Namesto cvetja pokojni Angeli dar za cerkev: 515 EUR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šebrelje:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ZA VSAK VAŠ DAR – BOG POVRNI 

 
 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
 

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 

Ponedeljek, 23. 8. 
Roza iz Lime, dev. 

Cerkno 19.00 + Ivan Lahajnar, Planina 40 
+ Florjan in Franc Hadalin, Trebenče 8 

Torek, 24. 8. 
Jernej, ap 

Sv. Jernej 10.00 ++ starši, brat, sestra, Vojkova 3 

Sreda, 25. 8.  
 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

19.00 
19.00 

+ Ivanka Lapanja Grgolin, dar Zakriž 
+ Franko in Milka Podobnik, Rožna 13 
+ duh. Andrej Sedej 

Četrtek, 26. 8. 
 

Novaki 
Zakriž

19.00 
19.00 

+ Felicita Razpet, Gor. Novaki 20 
+ Marjan in starši Močnik, Poče 17 

 Petek, 27. 8. 
 

Monika, mati 

 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 

19.00 
19.00 

++ starši in brat Podobnik, Masore 11 
30. dan + Alojzija Razpet, Labinje 7 

  Sobota, 28. 8. 
Avguštin, šk. 

Planina 
Cerkno 
Krnice 

15.00 
19.00 
15.00 

Za žive in rajne gasilce 
+ Roberta Tušar, Poljane 9 
Poročna sveta maša 

22. NAV. NED. 
Mučeništvo Janeza 

Krstnika 
29. AVG. 2010  

Novaki 
Otalež 
Sv. Ivan 
Sv.Jernej 
Straža 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
16.00 
 

++ Gatej, Gor. Novaki 11 
++ Svetik in Dežela, Otalež 4 
+ Janez Golob, Šebrelje 13 
Za žive in rajne župljane 
Za žive in pokojne Stražane 

 
 

 
 
 

 

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 

22. – 29. AVG. 2010         21. NAV. NED.              LETO:1, ŠT 4/2010 
 

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  13,22-30 
ZAKAJ SO VRATA OZKA? 

 

Vrata so ena najbolj vsakdanjih stvari, s katero imamo opraviti 
neštetokrat na dan. Poleg svoje osnovne naloge imajo še 
bogato simbolično vsebino in svojevrstno govorico glede na 
to, ali so zaklenjena, zaprta, priprta ali odprta na stežaj. Ljudje 
izražamo svoja razpoloženja in čustva tudi s tem, kako 
ravnamo z vrati: kako nanje potrkamo, ali z njim celo 
treskamo, jih komu pred nosom zapremo, mu celo pokažemo 
vrata ali ga postavimo prednje. O ljudeh, ki nimajo svojega 
doma, pravimo, da jih bijejo po petah tuja vrata. Najboljšemu 
prijatelju pa zagotavljamo, da so mu vrata našega doma vedno 
odprta. 
Vrata simbolizirajo kraj prehoda med dvema stanjema, med dvema svetovoma. Obenem 
vabijo človeka, da vstopi in preide iz posvetnega območja v svet prostor. Takšno vlogo 
imajo portali, to so velika vhodna vrata katedral, ki nas vodijo na kraj Božje navzočnosti. 
Tako postanejo simbol vstopa v nebesa. 
Tudi Jezus je rad uporabljal to bogato simboliko vrat, kadar je govoril o vstopu v Božje 
kraljestvo. Ko so ga vprašali, ali je malo teh, ki se bodo zveličali, je odgovoril: 
»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata ...« 
»Ozka so vrata, ki peljejo v življenje, široka pa tista, ki vodijo v smrt,« pojasnjuje Jezus. 
Toda zakaj ozka vrata, se nehote vprašujemo? Zakaj mora biti skoraj vse, kar je v zvezi 
z vero, težko, naporno, grenko, strmo in ozko? Kar vsiljuje se nam zgrešena predstava, 
da gre za muhavost Boga, ki mu je naravno v zabavo, da od človeka zahteva napore. Si 
je res Bog izmislil ozka vrata? Prav gotovo ne. Vrata so se »zožila« po človekovi krivdi. 
Vzroki so: sebičnost, napuh, upor, skratka greh, po katerem je človek samovoljno stopil 
iz območja Božje bližine, prijateljstva in varstva, to je iz raja. Po njegovi lastni krivdi so 
sedaj vrata, skozi katera se trudoma vrača k Bogu, ozka in tesna. 

mailto:zoran.zornik@rkc.si


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: Lucija M. in Aleksandra K. 
V nedeljo: Aleš M., Kristjan C., Tine V., Črtomir H. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Pot na zavrte 
Branje pri sv. Jerneju 24. 8.: Ana M. 
Branje: sobota: Klara R., nedelja: Tina V. 
NOVAKI:  
Branje: Rezka Klemenčič 
Čiščenje in krašenje: Čemažar 52 in Čemažar 38 
Strežniki: med tednom: Urška A. 
v nedeljo: Jure P. in Miha K. 
OTALEŽ: 
Bralci: Darjan L. 
Čiščenje in krašenje:Andreja Z. Jolanda M, Marjetka K. 
Strežniki: med tednom: Damjan 
v nedeljo: Jaka in Rok 
ŠEBRELJE: 
Strežniki: med tednom: Kristina in Katja V. 
V nedeljo: Jaka, Miha, Lea, Katja 
 

Oratorij v Šebreljah:  Zahvaljujem se vsem animatorjem, ki ste lepo 
pripravili oratorij in gospodinji Cvetki, ki nam je vse dni kuhala. Zahvala 
tudi vsem, ki ste za oratorij prispevali denar ali hrano.  
 
V Cerknem sta oklicana: Ženin Škrl Matej, sin 
Milana in Lučane rojene Kukanja, doma iz župnije 
Podraga 85, in nevesta Močnik Marjeta, hči Andreja 
in Marine rojene Krapež, doma iz župnije Cerkno, 
Laznica 20. Poročila se bosta v soboto, 4. 9. 2010 v 
cerkvi sv. Ane v Cerknem. 
 
V slovo: Ob nenadni boleči izgubi naše drage hčerke, sestre in tete Ivanke Lapanja 
Gergolet se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali. Hvala vsem – 
Mežnarjevi iz Šebrelj. 
 
 
 

Peš romanje na Brezje:  
V soboto 4. septembra 2010, bomo peš romali na Brezje - letos že desetič. 
Dobili se bomo na "Počivalu" na spodnji postaji smučarske žičnice in sicer zjutraj ob 5,15. Pot je 
dolga in zahtevna, zato bomo potrebovali dobro in udobno obutev ter kar nekaj kondicije. Šli bomo 
po že ustaljeni poti zadnjih let. Romanje bomo zaključili s sv. mašo v Baziliki na Brezjah pri Mariji 
Pomagaj ob 18.uri, kateri se bomo zahvalili za vse uslišane prošnje. Hkrati pa se ji bomo lahko 
priporočili tudi za pomoč v prihajajočem šolskem, veroučnem in skavtskem letu. Ponesli ji bomo 
lahko tudi vsak svoje prošnje in težave, saj ni bilo še nikdar slišati, da bi Marija-Mati božja- koga 
zapustila, ki se je k njej zatekel in jo pomoči prosil. 
Zaradi organiziranega avtobusnega prevoza domov se je potrebno prijaviti Tonetu ali Ivanki Jereb 
na telefon: 05 372 33 33 ali 031 545 181 do petka 3. septembra do 12. ure. Za prevoz prtljage bo 
poskrbljeno. 
Prijaviti se mora tudi tisti, ki želi poromati z avtobusom tja in nazaj. Odhod avtobusa iz Cerkna bo 
ob 15,30 z avtobusne postaje. Vračali se bomo takoj po sv. maši, okoli 19. ure. Lepo povabljeni iz 
vseh petih župnij. 
 

Župnijski pastoralni svet: 
Seja v Cerknem bo v ponedeljek, 23.8. ob 19.30 v župnišču v Cerknem.  
Seja v Šebreljah bo v sredo, 25. 8 ob 19.30 v učilnici župnišča.  
Seja v Novakih bo v četrtek, 26. 8. takoj po maši v cerkvi v Novakih. 
Seja v Otaležu bo v petek, 27. 8. takoj po maši v župnišču v Otaležu. 
Vsi, ki ste bili izvoljeni v letošnjih volitvah vabljeni, da se udeležite seje. 
 

Sprememba urnika sv. maš v nedeljo: Bodite pozorni, ker bo v nedeljo, 29. avg. kar 
nekaj sprememb: V Otaležu ob 08.30, v Cerknem bo maša pri sv. Jerneju ob 10.00, v 
Šebreljah pa bo maša pri sv. Ivanu ob 10.00, ker je cerkev posvečena mučeništvu Janeza 
Krstnika. Pri sv. Ivanu bo pri maši ofer za obnovo oltarja. Popoldne ob 16.00 maša na 
Straži. V Jagrščah ne bo maše, ker bo v soboto v Krnicah. 
 

Napovedujem: Srečanje za starše v Cerknem in vpis k verouku bo v tednu po 29. avgustu, 
in sicer: ponedeljek, 30. 8. za starše 1. razreda, v torek za starše 2., 8. in 9. razred, v sredo, 
1. 9. za starše 6. in 7. razred, v četrtek, 2. 9. za starše 3., 4. in 5. razreda. V Šebreljah bo 
srečanje za starše v sredo, v Novakih pa v četrtek. Srečanja bodo proti večeru, natančna ura 
bo objavljena v naslednjih oznanilih.  
Veroučenci iz Otaleža bodo še naprej hodili k verouku v Spodnjo Idrijo. Glede vpisa in 
srečanja s starši pa bo objavljeno v naslednjih oznanilih. 

POD ČRTO: CESTA – »Gospod, zakaj pa ležite sredi ceste?« – »Ma, nekaj sem izgubil.« – 
»Kaj pa?« – »Ravnotežje!« 

_______________________________________________________ 

 

 
 

Ko je učil na poti v 
Jeruzalem,  

je šel skozi mesta in vasi.  
Tedaj mu je nekdo rekel:  
»Gospod, ali je malo teh,  

ki se bodo rešili?«  
On pa jim je dejal:  
»Prizadevajte si,  

da vstopite skozi ozka 


