
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Dar za župnišče: 440 EUR, pet darovalcev 
NOVAKI Za MIVO: 47 EUR 
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE  

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni!

 
SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 

 
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 družino 

Ponedeljek  
20.9. 

 

Šebrelje 
Cerkno 

18.00 
19.00 

8. dan + Angel Lapanja, Šebrelje 85 
++ Mlakar, Trebenče 13 

Torek, 21.9. 
Matej, evang. 

Cerkno 08.00 
 

Vsi pokojni, Poljane 9 

Sreda,  
22. 9.  

 

Cerkno 
Šebrelje 
Afrika 

19.00 
19.00 

+ Franc Hojak, Straža 5 
++ Črnilogar, Šebrelje 72 
+ Cvetko in Tine Sedej, C. na Plužne 9 

Četrtek, 23. 9.
 

Novaki 
Zakriž 

18.00 
18.00 

++ starši Obid in Purgar, Dol. Nov. 18 
++ Razpet in Venceslav Zajc, Zak. 24 

  Petek, 24. 9. 
A.M.Slomšek

Lazec 
Cerkno 
 

18.00 
19.00 
 

+ Marija Leban, Lazec 15, dar Starič 
+ Pavla in Anton Magajne, Pot v čelo 9 

  Sobota,  
25. 9. 

 

Cerkno 
Jagršče 
 

18.30 
20.00 
 

+ Cirila Vidic, C. na Plužne 10 
++ Tušar, Straža 42 

26. NAV. 
NED. 

 

26. SEPT. 
2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Metod Peternelj 
Za žive in rajne župljane 
Za novokrščenca in družino 
Za srečo in zdravje v zakonu, C. 
vrh 13 

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

19.  – 26. 9. 2010       25. NAV. NED.      LETO:1, ŠT. 8/2010 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Sredi dneva odprem televizijo in brez posebnega cilja menjam 
programe. Nisem prav štela, ampak vsak tretji program je predvajal 
tiste dolgovezne oglase, ki na dolgo in široko, s »pričevanji« 
zadovoljnih kupcev predstavljajo nek artikel, ki bo takoj (ali pa 
najkasneje v štirinajstih dnevih) »popolnoma spremenil vaše življenje«. 
Kljub izrazitemu odporu sem vztrajala in poslušala do konca. Nauk 
take reklame: samo nekaj je potrebno kupiti, pa se da vse doseči takoj 
in z zelo malo truda. Že za nas odrasle je to velika skušnjava, kaj šele 
za otroke, ki se morajo k potrpežljivosti šele vzgojiti. 
Tudi ali še posebej pri duhovnem življenju je vztrajanje in ponavljanje 
bistvenega pomena. Odveč je razmišljati, da bomo z vsakodnevno 
molitvijo, pogostim prebiranjem svetopisemskih zgodb, rednim 
obiskovanjem maše otrokom vero »priskutili«. Majhnega otroka 
privajamo na red in čistočo z zgledom, ponavljanjem, opominjanjem in 
se pri tem ne sprašujemo, ali se mu bosta red in čistoča uprla, ker je 
pač to življenjsko pomembno. Na enak način moramo razmišljati tudi o 
verski vzgoji. Otrok potrebuje ponavljanje in vajo, potrebuje obred, ki 
mu daje trdnost in varnost. Otroka oblikujejo ponavljajoča se in na 
videz neznatna dejanja bistveno bolj kot enkratna izkušnja.  
Starejši otroci bodo gotovo vsakdanje navade postavili pod 
vprašaj in verske pri tem ne bodo nobena izjema. Zato je 
pomemben zgled staršev, ob katerem se bodo klesala otroška 
vprašanja in dvomi. Pomembna je odprtost za pogovor. Še tako 
zoprno vprašanje, ki zveni kot otrokova provokacija je v resnici 
iskanje odgovora na vprašanje, kaj je v resnici pomembno za nas. 
Odgovor »Ne vem« jih ne bo pretresel, usmeril pa ga bo v iskanje 
in razmišljanje.                                            Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 18.30 in sobota ob 18.00 
Šebrelje: sreda ob 18.30 
Novaki: četrtek ob 17.45 
Otalež:  
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Žan E. in Miha B. 
Nedelja: Žan M., Žan E., Uroš M., Aleš M. 
Čiščenje in krašenje cerkve: C. na Plužne 
Branje: sobota: Tina, nedelja: Monika 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Martina P. 
Čiščenje in krašenje: Nada in Irena 
Strežniki: med tednom: Ines 
              v nedeljo: Jaka in Rok 
 

NOVAKI: Branje: Maja 
Čiščenje in krašenje: Mažgon 7, Petrenelj 10 
Strežniki: med tednom: Neža M. 
v nedeljo: Neža in Blažka 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Luka in Blaž 
V nedeljo: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 
*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: odpade, ker ni prijavljenih 
 

Krstna nedelja: V nedeljo, 24. oktobra bomo imeli krstno nedeljo v vseh župnijah, 
razen za tiste, ki smo se o datumu že dogovorili. Starši, ki bi radi krstili, se 
pravočasno oglasite v župnišču, da se dogovorimo. 
 

 

Urnik verouka smo uskladili. Sprememba je le še za: 
 2. razred v Cerknem. Verouk bo ob petkih ob 12.00.  
2. in 3. razred v Šebreljah: Četrtek ob 16.00. 
 

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

Romanje: V soboto bo župnijsko romanje. Na 
avtobusu št.1 bodo romarji iz Novakov in župnije 
Cerkno, na avtobusu št. 2 pa Stražani, župljani 
Otaleža, Krnic/Jagršč in Šebrelj. Iz Novakov bo šel 
avtobus ob 04.50, v Cerknem bo avtobus pred 
knjižnico ob 05.00. Avtobusa bosta romarje pobirala 
še na Želinu in v Stopniku. S seboj vzamemo 
romarsko malico, ker ne bo skupnega kosila in osebni 
dokument, veljaven za tujino. Maša v romarskem 
središču Madonna della corona bo med 11.00 in 
12.00, odvisno kdaj bomo prispeli tja. Vračali se 
bomo pozno zvečer. Stroške prevoza boste poravnali 
na avtobusu. 

 
 

ŽPS Šebrelje: Seja je bila v sredo. Izbrali smo dodatne 
kandidate za člane v ŽPS – predstavnike zaselkov in vasi. 

Vsem sem poslal obvestilo, ki pa ga boste prejeli v ponedeljek, ker v četrtek nisem uspel nesti 
na pošto. Odgovorite vsaj do petka. 

 
 

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. 

 
 

Svetopisemska skupina: Vabim odrasle župljane, da se vključijo v Svetopisemsko 
skupino, ki bo dvakrat mesečno ob ponedeljkih po maši, začeli bomo v 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: Pohvala strežnikom, ki so prišli na prvo srečanje. V Šebreljah jih je bilo 
26, kar naj bo spodbuda tudi za druge župnije. Več ko nas je, manjkrat pridemo na 
vrsto.  

 

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 
 

 

Mladi: Vse srednješolce vabimo, da se vključijo v mladinske skupine, ki bodo 
dvakrat mesečno. V župnišču v Cerknem bo prvo srečanje za srednješolce v petek, 24. 
9. ob 19.30, v Otaležu v župnišču pa v petek ob 19.00. Naslednji petek, 1. 10. bo 
srečanje mladih v župnišču v Šebreljah ob 19.30, v Novakih pa ob 19.15. Mladinsko 
srečanje je namenjeno vsem srednješolcem, traja pa 60 minut. 
 

9. razred: Ker ste že po birmi in ste želeli imeti srečanja ob večerih, bo prvo srečanje 
za vse iz 9. razreda v četrtek ob 19.30, srečanja bodo dvakrat mesečno. Mladi iz 9. r., 
ki ste doma iz Novakov, Otaleža ali Šebrelj pa se lahko v domači župniji vključite v 
mladinsko skupino. 

 

Molitvena skupina se bo v Cerknem zbirala prvo in tretjo 
soboto v mesecu po maši, v Šebreljah dvakrat mesečno ob 
sredah po maši, v Novakih na četrtek pred prvim petkom, v 
Otaležu na prvi petek v mesecu. Prva srečanja bodo v tednu 
po naslednji nedelji. Lepo vabljeni v čim večjem številu. 
 

Opozorilo: V nedeljo 3. 10. bo nekoliko spremenjen urnik 
svetih maš: V Otaležu bo nedeljska maša v soboto, 2. 10. ob 

17.00; v Novakih bo maša v nedeljo 3.10. ob 07.45, v Šebreljah ob 09.00, v Cerknem 
pa ob 10.30. 
 

POD ČRTO: CVETJE – »V kratkem vas bodo obsuli s cvetjem in pohvalami,« 
reče jasnovidka možu, ki  je prišel, da mu napove prihodnost. – »In s čim si 
bom to zaslužil?« ponosno povpraša mož. – »Pa saj je taka navad pri pogrebih, 
mar ne?« 

»Kdor je v najmanjšem 
zvest,  

je zvest tudi v velikem,  
kdor pa je  

v najmanjšem krivičen,  
je krivičen tudi v velikem. 
Noben služabnik ne more 

služiti dvema 
gospodarjema;  

ali bo enega sovražil  
in drugega ljubil,  

ali pa se bo enega držal  
in drugega zaničeval.  

Ne morete služiti  
Bogu in mamonu.« 

 
(Lk 16,10.13)


