
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno:za obnovo župnišča: 23 EUR, en darovalec 
              Dar za MIVO: 100 EUR_________________ 
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 

 

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 

Ponedeljek, 6.9. 
 

Cerkno 19.00 + Gabrijel Razpet, Labinje 21 
+ Franc, Frančiška, Rozalija Močnik, Poče 27 

Torek, 7.9. 
 

Cerkno 08.00 ++ starši Stelzer, Močnikova 10 
V čast Svetemu Duhu, Cerkno 

Sreda, 8. 9.  
Rojstvo Device 

Marije 

Otalež 
Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

17.30 
17.30 
19.00 
19.00 

Za duhovne poklice, Jazne 
+ Rudolf Peternelj, dar sosed Ivan, G.N. 64 
+ Angel Ozebek, Šebrelje 21 
Za otroke v zahvalo in čast A.M.Slomšku 
Na čast Materi Božji, dar Novaki 

Četrtek, 9. 9. 
 

Novaki 
Zakriž

19.00 
19.00 

+ Dušan Likar, Gor. Novaki 35 
Za naše duhovnike, dar Cerkno 

  Petek, 10. 9. 
 

 

 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 

19.00 
19.00 

+ Mlakar in Lapanja, Travnik 11 
+ Franc in Marija Lahajnar, Rožna 4 

  Sobota, 11. 9. 
 

Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
 

17.00 
19.00 
20.00 
 

Poročna sveta maša 
++ iz družine Prezelj, Cerklj. Vrh 24, dar Gor. 39
+ Silvester Štucin, Jagršče 21 

24. NAV. NED. 
Marijino ime 

12. SEPT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Stanislav Kenda, Dol. Novaki 16 
++ starši Vojska, Šebrelje 78 
Za žive in rajne župljane 
+ Jakob Bevk, Ličarjeva 6 

 

20 minut pred vsako sveto mašo vabljeni k molitvi rožnega venca.  
 
Cerkev je hiša molitve in zbranosti, zato v cerkvi ne klepetamo ne pred mašo, ne po 
maši. V tihoti povabljeni, da prihajamo v cerkev in jo tako tudi zapuščamo. Čas pred 
mašo osmislimo tako, da pomislimo, s kakšnim namenom smo prišli k sveti maši. Če 
je le mogoče, maše ne zamujajmo! 

 

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 

5.  – 12. 9. 2010               23. NAV. NED.              LETO:1, ŠT. 6/2010 
 

Odgovarja: župnik Zoran Zornik: GSM: 041 673 292 ali zoran.zornik@rkc.si 
Kaplan Boštjan Fegic: GSM: 041 244 930 

Župnišče: 05/3724006 (župnik), 05/3724007 (kaplan) 
 

Lk 14,25-33 
MNOŽICA ALI POSAMEZNIKI? 

 
Okrog Jezusa se je zgrinjala množica. Ni dvoma, da je bil vesel 
velikega števila poslušalcev. Dal pa je vedeti, da samo veliko 
število ni cilj njegovega oznanjevanja. Če bi mu šlo za število, 
bi namnožil kruha in storil še kaj, zaradi česar bi ga hvalili in 
drli za njim. Ubral je drugačno pot. Pred poslušalce je postavil 
nenavadne in težke zahteve, ki so množico pošteno skrčile. 
Rekel jim je, da morajo biti pripravljeni odreči se vsemu, kar 
jim je na svetu najdražje, celo lastnemu življenju. Kdor te 
pripravljenosti ne zmore, ne more biti njegov učenec.  
Zgodovina ve za junake, ki Jezusa niso poznali, a so darovali 
življenje za vrednote, ki so jim bile svete. Jezus takšno 
pripravljenost svojim učencem ne le svetuje, ampak jo od njih 
naravnost zahteva.  
Škof Romero v San Salvadorju je na primer tvegal življenje, ko 
je javno in glasno povedal, da se  v deželi dogajajo hude 
krivice. Pred oltarjem so ga umorili. – Poznam prevoznika, ki 
mu vratar in skladiščnik v podjetju nagajata, ker se jima ni 
hotel pridružiti pri umazanih poslih. – Slišal sem o dekletu, ki  
jo je direktor mimo pravil razpisa izbral za tajnico. Kmalu ji je 
dal vedeti, zakaj. Naklonjenost naj bi mu vračala s svojo. 
Zahvalila se je za službo, rekoč, da mu ne želi biti, kar so mu 
bile prejšnje tri. 
Ljudje takšnega kova niso gosto posejani. Za govornikom, ki postavlja takšne zahteve, ne dere množica. 
Toda ljudje takšnega kova so svetu potrebni. Bolj je množici le do kruha in do iger, bolj so potrebni 
pričevalci za vrednote, ki presegajo kruh in igre. Takšni pričevalci so kot luč iz večnosti, ki skrbi, da nas ne 
zagrne moralna tema. So kot trdna opora, na katero se naslonimo, ko se vse maje in vse spodmika. 
Evangelist ne poroča, kako je množica sprejela Jezusove zahteve. Sklepati smemo, da se je dodobra 
razredčila. Redčila se je vedno, kadar je evangelij zahteval odločnih pričevalcev. Ali so morda danes prav 
takšni časi? 
 

Kdor ne nosi svojega križa  
in ne hodi za menoj,  

ne more biti moj učenec.  
Kdo izmed vas,  

ki hoče zidati stolp,  
prej ne séde in  

ne preračuna stroškov,  
ali ima dovolj,  

da ga dokonča?  
Sicer se lahko zgodi,  

da postavi temelj,  
zidave pa ne more dokončati;  

in vsi, ki bi to videli,  
bi se mu začeli posmehovati  

in bi govorili:  
»Ta človek je začel zidati,  
pa ni mogel dokončati.« 

 

(Lk 14,27-30) 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek in sobota ob 18.30 
Šebrelje: sreda ob 17.30 
Novaki: četrtek ob 18.45 
Otalež: petek ob 18.40 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Primož E., Matic L. 
Nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve: Poljane 
Branje: sobota: Meta, nedelja: Nataša 
Branje 8. sept.: Mihaela 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Danaja O.L. 
Čiščenje in krašenje: Milka, Renata, Valerija 
Strežniki:  
med tednom: Matej 
v nedeljo: Gašper in Matej 
 

NOVAKI: Branje: Marija T. 
Čiščenje in krašenje: Feltrin 8, Peternelj 9 
Strežniki: med tednom: Žan R. 
v nedeljo: Urška in Sonja 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Katja K. 
V nedeljo: Dejan, Benjamin, Blaž, Luka 
 

 
 

Oklici v Otaležu: Oklicana sta ženin Matej Zajc, sin Janeza in Marije r. Potišek, ženin rojen 
19.2.1980, bivališče Sovodenj 14, župnija Nova Oselica in nevesta Katarina Kržišnik, hči 
Viktorja in Rezke r. Telban, nevesta rojena 24.9.1983, bivališče Sovodenj 14, župnija Stara 
Oselica. Na skupni poti jima želimo obilo božjega blagoslova in sreče. 
 
 

Danes, 5. sept. bo maša na Jezeru ob 15.00. Vabljeni! 
 

*Priprava na krst prvega otroka: Cerkno, sobota 25. 9. ob 16.00 – 4 zaporedne sobote 
*POPRAVLJEN DATUM: Priprava na krst drugega otroka: Idija, sobota 09. oktobra. ob 
16.00 – eno srečanje 
*Priprava na zakon: Spodnja Idrija v nedeljo 19.9. ob 17.00 – 6 zaporednih nedelj 
 

 

Urnik verouka: Verouk začnemo v ponedeljek, 6. 9. 2010 
V tem tednu smo imeli srečanje s starši. Letos je sprememba tudi v tem, da ni več 
mogoče imeti 1. in 2. razreda v vrtcu, tudi v Novakih ne bo mogel biti verouk v 
šoli, ampak bo v župnišču. Oboje predstavlja problem, tako za katehete kot za 
starše. Vendar se vsi potrudimo, da bo čim več dobre volje. 
 

Cerkno:  
1.R. ponedeljek ob 17.00 skupaj s starši, vsak drugi ponedeljek 
2.R. četrtek ob 17.00, po potrebi tudi četrtek ob 16.00 
3.R. ponedeljek ob 12.15 
4.R. torek ob 12.15 
5.R. ponedeljek 13.10 
6.R. torek ob 13.10, če kdo ne more pa v četrtek ob 16.00 
7. R. sreda ob 13.00 
8.R. petek ob 13.10 
OPOMBA: 7. in 8. R. imajo kot pripravniki na birmo, ki bo 2012,  isto vsebino. Če 
kdo ne more v sredo, naj gre k verouku  v petek in obratno.  Za tiste, ki jim nobena od 
teh dveh ur ne odgovarja, imajo možnost še v sredo ob 14.00. 
9. R. ponedeljek  po šoli. Skupaj se bomo dogovorili za uro srečanj. 
Šebrelje: 
Sreda ob 14.30 – 4. R.: v učilnici župnišča 
Sreda ob 15.30 – 5. R.: v učilnici župnišča 

Sreda ob 16.00 – 2. in 3. R.: v dnevni sobi župnišča 
Novaki: v župnišču. Verouk bo 40 minut, da spravimo vse tri skupine k verouku med koncem pouka in 
odhodom avtobusa. 
Četrtek ob 11.00: 1.R. 
Četrtek ob 11.40: 2. in 3. R. 
Četrtek ob 12.20: 4. in 5. R.  
Otalež in Jagršče: Verouk po razporedu župnije Spodnja Idrija. 
 

Mavrica, cena 29 EUR, naročite do konca septembra. 
 
 

 
Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 11. 9. na Sveti Gori. Avtobus bo pobiral 
romarje od Novakov do Godoviča. Iz Novakov bo odhod ob 05.50, v Cerknem ob 06.00. 
Prijavite se do zasedbe mest na enem avtobusu. 
 

STIČNA: Mladi, vabljeni na 29. Srečanje mladih, ki bo v Stični v soboto 18. 9. Odhod 
avtobusa za našo dekanijo bo iz Cerkna ob 07.00. Prijavite se čim prej župniku ali kaplanu. 
 

Informativni dan: Katehetsko pastoralna šola izvaja programe za versko izobraževanje in 
celostno oblikovanje oznanjevalcev. V šolskem letu 2010/11 bo vpis v biblično smer v Vipavi 
v prostorih Škofijske gimnazije in sicer v soboto  25.9. 2010 ob 16.00 katehetska smer, ob 
17.00 biblična smer. Interesenti se lahko pred tem pogovorite z domačimi duhovniki ali pa kar 
greste na informativni dan. 
 

SKVO: Srečanje skavtskih voditeljev bo v soboto ob 20.00 v župnišču v Cerknem. 
 

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. 
 
Srečanje župnijskega gospodarskega sveta: 
*Cerkno: gospodarski svet in pastoralni svet v torek ob 19.00. Pregled idej o obnovi 
župnišča. Povabljeni tudi vsi drugi, ki vas to vprašanje zanima. Seja bo v učilnici, če 
nas bo več kot 20, pa v cerkvi. 
*Šebrelje: gospodarski svet v sredo po maši. 
*Novaki: gospodarski svet v četrtek ob 19.30 
*Otalež: gospodarski svet v petek po maši. 
 


