
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno:za obnovo župnišča: 1.338 EUR, 5 darovalcev 
Novaki_____________________________________ 
Otalež______________________________________ 
Šebrelje_____________________________________ 
Jagršče_____________________________________ 
TRR: 04752-0000660620 Nova KBM  
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri darujete svoj dar. 
   ZA VSAK VAŠ DAR – BOG POVRNI 

 
SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 

 

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 

Ponedeljek, 30. 8. 
Srečko 

Cerkno 19.00 ++ starši Podobnik, Cerkljanski vrh 13 
+ duh. Andrej Sedej, Bevkova 6, dar Labinje 

Torek, 31. 8. Cerkno 08.00 + Jernej Čelik in Ivana Vončina 
Sreda, 1. 9.  
Egidij, opat 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
19.00 

+ Anton Munih, Stopnik 36 
30. dan + Justina Sedej, Cerkljanski vrh 9 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 2. 9. 
 

Novaki 
Zakriž

19.00 
19.00 

+ Rudolf Peternelj, dar Marjetka, Dol. Nov. 47a 
+ Slavica Razpet, Zakriž 17 

PRVI  Petek, 3. 9. 
 

Gregor I., pp 

 
 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
 

17.30 
19.00 
19.00 

Za duhovne poklice, dar Šebrelje 
+ Maks in Maksimilijan Zajc, Plužnje 
30. dan + Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 

PRVA  Sobota, 4. 9. 
 

Cerkno 
Brezje 
Cerkno 
 

17.30 
18.00 
19.00 
 

Poročna sveta maša 
Na čast Brezjanski MB po namenu romarjev 
+ Vera Schmidt – Gatej, dar Bevkova 

23. NAV. NED. 
ANGELSKA 

 
05. SEPT. 2010  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Na jezeru 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
15.00 

Vsi pokojni, Dolenji Novaki 14 
++ iz družine, Šebrelje 56 
++ Bizjak, Jezeršek in Kozar, Otalež 25 
Za žive in rajne župljane 
++ Tušar, Straža 37 

 

Pred vsako mašo 20 minut prej začnemo z molitvijo rožnega venca. Vabljeni! 
Maša v Jagrščah bo v soboto, 11. septembra ob 20.00. 

 

Napoved romanja: V soboto, 25. 9. bomo imeli romanje naših petih župnij. Obiskali bomo 
Marijino svetišče Madonna della Corona nad Gardskim jezerom in ogled centra Verone z 
znamenito areno.  Cena prevoza 25 Eur pri udeležbi vsaj 45 romarjev. Prijavite se župniku ali 
kaplanu do sobote 18. 9. – osebno,  po telefonu ali e-pošti. 
 
 
 

 

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 

29. 8 – 5.9. 2010               22. NAV. NED.              LETO:1, ŠT. 5/2010 
 

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  14,1.7-14 
BLIŽNJICE 

 

Vsem nam je prirojeno, da bi radi kaj 
pomenili in kaj velikega dosegli. Smo 
podoba Tistega, ki nas je ustvaril. Če se 
trudimo to težnjo prav uresničevati, nas je 
vesel, kakor je vsak oče vesel napredka 
svojih otrok. 
Kaže pa, da s svojim načinom uveljavljanja 
Bogu ne delamo vedno veselja. Velikokrat 
namreč težimo za tem, da bolj poveličamo 
sebe kot njega. Radi bi se visoko povzpeli, 
pa se nam ne da hoditi po pravih poteh, 
temveč ubiramo sumljive bližnjice. 

Kadar si povabljen,  
pojdi in sédi na zadnje mesto, 

da ti reče tisti,  
ki te je povabil, ko pride:  

»Prijatelj, pomakni se više!‹« 
Takrat boš počaščen  

vpričo vseh,  
ki so s teboj pri mizi;  

kajti vsak, kdor se povišuje,  
bo ponižan,  

in kdor se ponižuje,  
bo povišan.« 

Nekomu na primer ni do trdega dela in do resnega prizadevanja, kar bi ga 
po splošno veljavnih pravilih privedlo na višje mesto. Tja se bo skušal 
preriniti po bližnjici. Izkazoval se bo močnega v besedah in prizadevnega 
v govorjenju. Sam bo vse najbolje vedel in znal, vedno bo imel prav le on.  
Drugi so pridni kot mravlje in delavni kot čebele. Na vse mislijo, povsod 
imajo oči in vse jim gre od rok. Njihova skrbnost in delavnost bi bila 
vredna hvale in celo občudovanja, če ne bi v nadomestilo za svojo 
marljivost zahtevali, da mora vedno in povsod obveljati njihova. Naj se ve, 
kdo je najbolj pameten. Tako se na prikrit način vsilijo na prvo mesto tudi 
tam, kjer jim ne pripada. Poznam mlad par, ki je rajši zapustil prostoren 
dom in se preselil v temačno luknjo, samo da se je znebil takšne moreče 
nadvlade enega od staršev. 

mailto:zoran.zornik@rkc.si


Spet drugi so počasni, nenadarjeni in malo naredijo. Zato pa toliko hitreje 
pokažejo s prstom, če komu kaj spodleti, in omalovažujejo, kar drugi naredijo 
dobrega. Tudi to je bližnjica, ki razodeva neuresničeno in neurejeno težnjo za 
prvim mestom. 
In na katero mesto sedaš ti? Ne pozabi: Jezus je edini, ki nas lahko povabi, da 
se pomaknemo više. 

Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek in sobota ob 18.30 
Šebrelje: sreda ob 17.30 
Novaki: četrtek ob 18.30 
Otalež: petek ob 18.30 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom:Ksenja V.,Katarina M. 
Nedelja: Jan Š.,Dejan. C.,Manca C.,Erika M. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Laznica 
Branje: sobota: Dolores, nedelja: Andrej 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Anica P. 
Čiščenje in krašenje: 
Silva Z. in Jasna Z. 
Strežniki:  
med tednom: Gašper 
v nedeljo: Staš in Damjan 
 

NOVAKI: Branje: Klemen Polak 
Čiščenje in krašenje: Peternelj 3 in Bevk 6 
Strežniki: med tednom: Sonja M. 
v nedeljo: Klemen N. in Sandra G. 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Jaka 
V nedeljo: Rok, Urban, Matej, Gašper 
 

 

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.  
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.  
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. 
 

Oklici v Šebreljah: Oklicana sta: ženin Demšar Mihael, sin Tomaža in Brigite roj. Petrič, rojen 14. Jan. 1986 
s stalnim bivališčem v župniji Ledine, Gorenji Vrsnik 2/c in nevesta Vončina Darinka, hči Franca in + Jožice 
roj. Kosmač, rojena 5. Mar. 1983 s stalnim bivališčem v župniji Šebrelje, Gorenja Kanomlja 30. Poročila se 
bosta 11. Sept. 2010 v Šebreljah. Naj ju spremlja božji blagoslov in naše lepe želje! 
 

Oklici v Cerknem: Oklicana sta ženin Podobnik Bojan, mizar, sin Mihaela in Marije, rojene Kacin, 
rojen 15.4.1977 v Ljubljani, bivajoč Cerkljanski vrh 13, župnija Cerkno in nevesta:   Javh Tatjana, 
zobotehnik, hči Lojzeta in Milene, rojene Frelih, rojena 14.2.1977 v Kranju, bivajoča Stara cesta 
21, župnija Škofja Loka. Iskreno čestitamo! 
 

DVD o blagoslovu kapelice sv. Križa "v Klancu"  lahko dobite pri Janku v Novakih po 18 EUR, CD s 
slikami po 3 EUR, posamezne slike pa po 0,15 EUR. 
 
 

Danes, 29. sept. ob 15.00 maša na Straži, po maši 15 min koncert na harfo,  
v nedeljo, 5. sept. pa maša na Jezeru ob 15.00. Vabljeni! 
 

Izstop iz Cerkve: Iz razloga svoje svobodne volje je iz RKC izstopil g. Erik Hvala, krščen v Cerknem 
21. 2. 1992.  
Ko nekdo izstopi iz RKC, se s podpisom odpoveduje pravici do zakramentov, cerkvene službe (npr. 
botrstvo) in cerkvenega pogreba. 
Urnik verouka: Verouk začnemo v ponedeljek, 6. 9. 2010  
Cerkno: (natančna ura bo objavljena naslednji teden, ko dobim šolski urnik) 
Ponedeljek po šoli 3. R.: Kristjani praznujemo skupaj: zvezek 9,50 
Ponedeljek po šoli 5.R.: Znamenja na poti k Bogu: knjiga 7,60, zvezek 3,50 
Ponedeljek po šoli 8. R.: V življenje: knjiga 8 EUR, zvezek 3,50 
Ponedeljek popoldne (uro določimo na srečanju s starši) 1. R.: Praznujemo in se veselimo:  zvezek 5,50 
Torek po šoli: 4. R.: Pot v srečno življenje: knjiga 7,50 EUR, zvezek 3,50 
Torek po šoli: 6. R.: Skupaj v novi svet: knjiga 7,60, zvezek 3,50 
Četrtek po šoli: 7. R.: Kdo je ta?: Knjiga 8 EUR, zvezek 3,50 
Četrtek po šoli: 9. R.: brez učbenika – srečanja v obliki mladinske skupine 
Petek po šoli: 2. R.: Praznujemo z Jezusom: zvezek 7 EUR 
Šebrelje: 
Sreda ob 14.30 – 4. R.: Pot v srečno življenje: knjiga 7,50 EUR, zvezek 3,50 
Sreda ob 15.30 – 5. R.: Znamenja na poti k Bogu: knjiga 7,60, zvezek 3,50 
Sreda ob 16.30 – 3. R.: Kristjani praznujemo skupaj: zvezek 9,50 
Novaki: verouk bo od 1. – 5. R. ob četrtkih po šoli. Dogovorili se bomo na srečanju za starše. 
Vse stroške poravnate starši na srečanju, ki bodo v tem tednu. Knjigo naroči, kdor jo nima, delovni 
zvezek vsi, vsi prispevate 1 EUR za liturgične listke, ki jih bodo otroci zbirali ob nedeljah. Prispevek za 
verouk je 20 EUR na družino, ne glede, koliko otrok imate pri verouku. 
Mavrica – revija za veroučence, letna naročnina 29 EUR, naročite in plačajte do konca septembra. 
 

Srečanja za starše v Cerknem v tem tednu in vpis k verouku: 
1.R.: srečanje s starši v ponedeljek ob 19.30 
2.R.: torek ob 18.30;         
8.  in 9. R.: torek ob 20.00 
6.  in 7. R: sreda ob 20.00 
3.R.: četrtek ob 20.00 v župnišču;      
4. in 5. R.: četrtek ob 20.00 v cerkvi 
Za vse starše, ki ne morete na srečanje zvečer, vabljeni v torek ob 08.30.  
Na srečanje pridete za enega otroka, tudi če jih imate pri verouku več.  
Srečanje za starše v Šebreljah: sreda ob 18.30 v cerkvi v Šebreljah 
Srečanje za starše 1. – 5. R. v Novakih: v četrtek ob 18.00 v cerkvi v Novakih 
 

Maša ob začetku veroučnega in šolskega leta: 
Šebrelje v sredo, Novaki v četrtek, Otalež v petek, Cerkno v petek. Vabljeni otroci, starši, učitelji in 
vzgojitelji. Prosili bomo za Božji blagoslov pri vzgoji in izobraževanju naših otrok. Z Bogom začni 
vsako delo, da bo dober tek imelo. Otroci naj prinesejo šolsko torbo, da jo blagoslovimo. 
Verouk v Spodnji Idriji za otroke iz Otaleža: 1.r. – čet. ob 11.20; 2. R. – čet. ob 12.15; 
3. r. – pon. ob 11.20; 4. R. – pet. ob 11.20; 5. R. – čet. ob 13.15; 6. R. – pon. ob 13.15; 7. R. – čet ob 
12.15; 8. R. – pet. ob 12.15. Vse ostalo glej zgoraj! 
 

Priprava na krst prvega otroka: Cerkno, sobota 25. 9. ob 16.00 – 4 zaporedne sobote 
Priprava na krst drugega otroka: Idrija, sobota 11. 9. ob 16.00 – eno srečanje 
Priprava na zakon: Spodnja Idrija v nedeljo 19.9. ob 17.00 – 6 zaporednih nedelj 
 
Obhajilo bolnikom: Šebrelje, Jagršče, Otalež: v četrtek 2. sept. od 09.00 dalje 

 Obhajilo bolnikom: Cerkno, Novaki: petek 3. sept. od 09.00 dalje


