
Darovi v zadnjem tednu: 
Cerkno: Ofer za župnišče: 1.082,33 EUR 
_______Dar za župnišče: 50 EUR, en darovalec__________ 
Novaki:_____________________________________ 
Otalež: nabirka na Jezeru: 429,83 EUR_____________ 
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 
 

 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 

Poned., 13.9. 
Janez Zlatousti 

Cerkno 19.00 obl. + Andrej Mažon, Cesta OF 32 
8. dan + Aleksander Jeram, Sed. trg 4 

Torek, 14.9. 
Povišanje sv. 

Križa 

Cerkno
Šebrelje 

08.00 
16.00 

+ Anton,Peter,Marija Peternelj,Gorje 24
Pogreb + Angel Lapanja, Šebrelje 85 

Sreda, 15. 9.  
Žalostna MB 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
19.00 

++ Svetičič, Šebrelje 47 
Obl. + Cvetko Sedej, C. na Plužne 9 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 16. 9. 
Kornelij, pp 

Novaki 
Zakriž 

19.00 
19.00 

+ Kristina Čufer, DN 5, dar Dragica 
Za zdravje (društvo Zakriž) 

  Petek, 17. 9. 
Robert B. 

 

Otalež 
Cerkno 
 

18.00 
19.00 
 

V čast SD in MB, Travnik 11 
V čast SD za uspeh šol. in ver. leta 

  Sobota, 18. 9. 
KVATRE 

Cerkno 
Jagršče 
 

19.00 
20.00 
 

+ Marjan in Izidor Hadalin, Zakriž 12 
30. dan + Angela Božič, Jagršče 10 

25. NAV. NED
 

19. SEPT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Jožef Tušar, Dol. Nov. 48 
++ starši Božič, Šebrelje 72 
Za žive in rajne župljane 
Za novokrščenca in njegovo družino 

 

 
20 minut pred vsako sveto mašo vabljeni k molitvi rožnega venca.  

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA 
CERKNO, ŠEBRELJE, NOVAKI, OTALEŽ, JAGRŠČE 
12.  – 19. 9. 2010           24. NAV. NED.              LETO:1, ŠT. 7/2010 
 

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) 
 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Letošnje pastoralno leto je posvečeno krščanski 
dobrodelnosti in solidarnosti ter poteka pod geslom, 
vzetim iz Sv. pisma: »Nosite bremena drug 
drugemu.« Dobrodelnost in solidarnost sta 
pomembni temi, ki ne smeta manjkati v otrokovem 
življenju. Vedeti moramo, da je otrok od rojstva 
nagnjen k sebičnosti in se mora naučiti, da poleg 
njega obstaja tudi nekdo drug in da ima tudi ta 
»Drugi« svoje potrebe. Otroka k ljubezni do 
bližnjega ne moremo »zdresirati«. Ne moremo 
dopustiti, da bi bile pomembne samo njegove 
potrebe in želje. Velja tudi izkoristiti obdobje 
otroštva, ko je otrok zelo naravnan k sočutju do sovrstnikov. Gotovo ste bili kdaj priča 
prisrčnemu prizoru, ko je otrok začel jokati, potolkel se je pa njegov prijatelj in njega ni 
prav nič bolelo. 
Vzgoja k solidarnosti pomeni, da mu pokažemo, da ponuditi pomoč ni nekaj 

samoumevnega, ampak je prizadevanje, da bi bil dober, da 
bi s tem nekoga razveselil. Npr. ko je eden izmed otrok 
bolan, mora njegov sorojenec sprejeti, da se starši malo 
bolj posvečajo bolniku. Ob spodbudi bo gotovo tudi sam 
sodeloval in naj bo za to pohvaljen.  

Spodbujajmo otroka, da kakšno svojo stvar podari. Ni dobro zahtevati, naj nekaj 
prepusti mlajšemu otroku, če je zelo velika verjetnost, da bo ta igračo uničil. Lahko pa 
se skupaj igrata z njegovo igračo. 
Tu je le nekaj namigov, kako otroka »naučiti« ljubezni do bližnjega. »Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.« To je zapoved, ki jo otrok razume 
dobesedno. In najbolj ga pritegneta zgled in izkušnja. Zgled odraslega, ki mu je 
pomemben, obenem pa izkušnja, ki jo je doživel, ko je bil on sam potreben: ko 
mu je nekdo nekaj posodil, ko ga je nekdo potolažil, ko je nekdo njemu napravil 
veselje. Ne pozabimo, da je družina prostor, kjer se teh lekcij najlažje naučimo 
odrasli in otroci.                                

               Alenka Hvalica 
 

 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek in sobota ob 18.30 
Šebrelje: sreda ob 18.30 
Novaki: četrtek ob 18.45 
Otalež: petek ob 17.40 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Uroš V. in Žan M. 
Nedelja: Žiga, Primož, Matic, Uroš 
Čiščenje in krašenje cerkve: Podlanišče 
Branje: sobota: Erika, nedelja: Ana 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica Š. 
Čiščenje in krašenje: Anita in Bogdana 
Strežniki: med tednom: Simon 
              v nedeljo: Simon in Ines 
 

NOVAKI: Branje: Štefka 
Čiščenje in krašenje: Bevk 4 in Podobnik 4 
Strežniki: med tednom: Ana P. 
v nedeljo: Žan in Ana 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Rok 
V nedeljo: Tina, Lara, Kristina, Katja V. 
 

 
 
 

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

 

Urnik verouka: še zadnje spremembe: 
 

Cerkno:  
1.R. ponedeljek ob 17.00 skupaj s starši, vsak drugi ponedeljek 
2.R. četrtek ob 17.00,       3.R. ponedeljek ob 12.15 
4.R. torek ob 12.00           5.R. ponedeljek 13.10 
6.R. torek ob 13.00           7. R. sreda ob 13.00 in 14.00 
8.R. petek ob 13.10           9. R. ponedeljek  ob 12.00 in ob 13.00. 
Šebrelje: Sreda ob 14.30 – 4. R.; Sreda ob 15.30 – 5. R.: Sreda ob 16.00 – 2. in 3. R.:  
Novaki: Četrtek ob 11.30: 1.R.; Petek ob 11.30: 2. in 3. R.; Četrtek ob 12.15: 4. in 5. R.  
 

Mavrica, cena 29 EUR, naročite do konca septembra. Mavrico priporočamo otrokom do 6. 
razreda.  
 

DVD – kapelica sv. Križa v Novakih: če še kdo želi naročiti, naj se prijavi Janku v Novakih 
ali pa domačima duhovnikoma. 
 
 

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. 
 

Romanje: V soboto, 25. 9. bomo imeli romanje naših petih župnij. Obiskali bomo Marijino 
svetišče Madonna della Corona nad Gardskim jezerom. Prijavite se župniku ali kaplanu do 
sobote 18. 9. – osebno, po telefonu ali e-pošti. Prvi avtobus je poln, na drugem je 10 
kandidatov. Drugi avtobus bo, če bo vsaj 30 ljudi. 
 

Medžupnijska karitas: srečanje v sredo ob 19.30 v župnišču v Cerknem. 
 

ŽPS Šebrelje: v sredo ob 19.30. 
 
 

Odrasli skavti: prvo srečanje bo v petek, 17.9. ob 19.30, ob 19h vabljeni k sveti maši. 
 

Drva za župnišče: Ker se bliža zima, bomo tudi v župnišču potrebovali drva. Zadovoljni bomo, 
če bo vsaka od petih župnij poskrbela za nekaj metrov drvi. 
 

Starši otrok v Otaležu: vabljeni na skupno srečanje, ki bo v četrtek ob 20.00 v župnišču. 

Novaki: V torek obhajamo praznik Povišanje sv. Križa. Novačani vabijo k molitvi križevega 
pota, ki bo potekal od cerkve do prenovljene kapelice sv. Križa in sicer v torek ob 18.00. Lepo 
vabljeni. V primeru dežja pobožnost odpade. 
 

Svetopisemska skupina: Vabim odrasle župljane, da se vključijo v Svetopisemsko skupino, ki 
bo dvakrat mesečno ob ponedeljkih po maši, začeli bomo naslednji ponedeljek, 20. 9. ob 19.30. 
Pobližje se bomo spoznali s knjigo vseh knjig, pogledali njeno zgodovino in vsebino in 
poskušali najti sporočilo za življenje. 
 

Strežniki: Srečanje za strežnike, ki so prvi sodelavci pri sveti maši in obredih, vabim na 
srečanje v tem tednu. Vabim tudi nove strežnike, od 1. razreda naprej. Pregledali bomo seznam 
in se dogovorili o strežniških pravilih in redu sodelovanja. Pridite vsi in sicer:  
Šebrelje: v sredo ob 17.00; Novaki: v četrtek ob 18.00; Otalež: v petek ob 18.30; Cerkno: petek 
ob 18.00. 
 

Pevske vaje: Župnijski pevski zbori bodo začeli s pevskimi vajami. Ob začetku pastoralnega 
leta vabljeni k vajam tudi novi pevci v vseh župnijah in v otroškem pevskem zboru. Zborovodje 
so naročili, da se vaje oznani sledeče: 
Otroški pevski zbor Cerkno: petek ob 17.00 
V Otaležu se vaje začnejo v petek, 17. 9. ob 18.30. 
V Cerknem bodo prve vaje v petek, 24. 9. ob 20.00 
V Novakih bodo vaje v soboto, 18. 9. ob 20.00 
 

Cerkljanski skavtinje in skavti z novim skavtskim letom ponovno v svoje vrste sprejemajo tudi 
nove člane. Otroci od 3. do 9. razreda osnovne šole in dijaki, ki se želijo pridružiti skavtom naj 
pošljejo pismo v katerem se na kratko opišejo in navedejo svoje osebne podatke (rojstni 
datum, naslov, telefonska številka). Pisma pošljite do 17. septembra na naslov Skavti, Sedejev 
trg 1, 5282 Cerkno. Lepo vabljeni! 
 
 

Sklepi župnijskih gospodarskih svetov: 
*Cerkno: Na seji v torek smo se zbrali člani ŽPS in ŽGS. Pregledali smo dosedanje idejne 
načrte za novo župnišče. Sedanja zasnova je bila nekoliko prevelika (21m x 23m), predstavljen 
je predlog manjšega župnišča (14m x 21m): v pritličju večnamenska dvorana, dve učilnici, 
kapela za delavniške maše, pisarna, arhiv. V mansardnem nadstropju pa dnevni prostori, dve 
stanovanji za dva duhovnika in soba za gosta. Kletni prostori ostanejo dosedanji. Prisotni so bili 
sklepčni, da se pripravi načrte in se gre v izgradnjo novega župnišča. Predlagamo, da se darove 
za župnišče prinaša župniku ali pa se nakaže na TRR župnije – s pripisom »za župnišče«. Takoj 
ko bo idejni načrt zasnovan, se ga predstavi župnijski skupnosti in se ponovno povabi ljudi na 
razgovor. 
*Šebrelje: Po sklepu gospodarskega sveta sem bil v četrtek v državni tehnični pisarni glede 
župnišča v Šebreljah. V roku 14 dni naj bi dobili sklep v podpis, nato se bo pripravljal projekt 
za obnovo župnišča. Kolikor bo le mogoče, se bo obnova vršila v naslednjem poletju, kakor so 
mi zagotovili. 
*Novaki: Po sklepu ŽGS sem vzpostavil stik z g. Boštjanom Černetom, ki je pred časom dal 
predračun za obnovo orgel v višini 16.000 EUR. Ponudbo je zmanjšal na 11.800 EUR, če pa bi 
se odločili le za popravilo in usposobitev orgel, pa je predračun 3.700 EUR. Razmišljali smo 
tudi o stanju župnišča in strehe. Premisli se možnost ponudbe o sofinanciranju učilnice v šoli, ki 
bi jo lahko preuredili in nato koristili za verouk in druge dejavnosti. Sklep tega predloga bo 
predstavljen članom ŽPS in  ŽGS. 
 

*Otalež: Ker je bilo le par mož, smo sklenili, da se ŽPS in ŽGS sestaja skupaj, sestanek naj bo 
v začetku oktobra. 

 

MLADINSKA SKUPINA: 
CERKNO IN OTALEŽ:  PETEK 24.9. 
ŠEBRELJE IN NOVAKI: PETEK, 1.10. 


