
 
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 

CERKNO Dar za župnišče: 236 EUR, štirje darovalci 
NOVAKI  
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 

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 

Poned. 27.9. 
Vincencij 

Šebrelje 
Cerkno 

18.00 
19.00 

++ starši in brat Polak, Šebrelje 69               
+ Venceslav Oblak, Dol. Novaki 1C 

Torek, 28.9. Cerkno 08.00 
 

+ Anton Kranjc, Prekomorske br. 10 
Sreda,29. 9.  

 

Nadangeli 
Cerkno 
Šebrelje
Afrika 

18.00 
19.00 

+ Miran Fratnik in Štefan, Reka 21     
++ starši in sestra, Šebrelje 48           
V čast Materi Božji, Novaki 

Četrtek, 30. 9. 
Hieronim 

Novaki 
Sv. Jošt 

19.00 
18.00 

++ Kenda, Dol. Novaki 16, dar Radojka  
++ starši Tušar, Gorje 2 

  Petek, 1. 10. 
Sv. Terezija 

Deteta Jezusa 

Cerkno 
Šebrelje
Otalež   
 

18.00 
19.00 
18.00 

V čast Srcu Jezusovemu za družine              
++ starši Rijavec in Janez Ozebek, Stopnik 47  
+ Franc Vehar, Otalež 28                              

  Sobota,2. 10.   

Angeli varuhi 
 

Otalež 
Cerkno 
 
Krnice 
 

17.00
19.00 
 
16.00 

 + Slavko Bevk, Jazne 29 
Za žive in rajne župljane  
+ Neža Kosmač, Mostaniška c. 41 
++ Tušar, sorodniki 

27. NAV. NED. 
ROŽNO- 
VENSKA 

 

3. OKT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Cerkno 
 

07.45 
09.00 
10.30 
15.00 

++ Mezeg in Sedej, Dol. Nov. 37, dar Radojka
Za novokrščenca in družino 
+ Jože in Kristina razpet, Ravne 45  
Za bolne in ostarele župljane 

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

26.9. – 3. 10. 2010       26. NAV. NED.    LETO:1, ŠT. 9/2010 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

Danes praznujemo Slomškovo 
nedeljo, saj je v petek, 24. septembra 
godoval blaženi Anton Martin Slomšek. 
Minilo je tudi 11 let od njegove razglasitve 
za blaženega. Ob tej priliki sem ponovno 
vzela v roke Slomškove drobtinice (Družina, 
2001), knjižico, v kateri je etnomuzikologinja 
in pedagoginja Zmaga Kumer »nabrala in 
uredila« nekatere Slomškove misli za vsak 
dan v letu. Rada jo prebiram, saj je vsaka 
izmed njih vredna  večkratnega prebiranja in 
razmišljanja. Sama sem si jih dovolila izbrati 
le za pokušino. Za spodbudo, da jih tudi 
sami vzamete v roke. 

»Preljubi starši, ki svojim otrokom 
srečno življenje želite, obvarujte jih vsake 
razvade! Ni bogat, kdor veliko ima, ampak 
kateri malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, 
ampak le tisti, ki rad za dobro vzame, kar mu Bog da. Ne posnemajte brez 
premisleka drugih ljudi, naj si bo v noši ali skledi!« 

»Če že sedanjemu človeštvu ni več zdravila, naj vsaj prihodnji zarod 
spozna, kar mu je k stanovitnemu blagru. Dobro poučeni in lepo vzgojeni 
otroci so nadepolno cvetje boljših časov.« 

»Samo z znanostmi preobložen um  dela mrzle razumnike. Toda 
razum zanemarjati in samo čustvo srca gojiti, vodi do sanjarstva« 

»Ves svet je lepo, bogato polje, na katerem lahko vsi za dolgo 
večnost žanjemo. Vsak stan je božja njiva, ki jo je Bog človeku v obdelovanje 
dal. Dobra dela pa so tisto snopje, ki ga bomo nekoč ponesli v večnost za 
plačilo.«                          

Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30  
Šebrelje: sreda ob 18.30 
Novaki: četrtek ob 18.00 
Otalež: petek ob 17.30 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Uroš M. in Aleš M. 
Nedelja: Kristjan, Tine V., Črtomir H., Jan Š. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Zakriž I. 
Branje: sobota: Monika, nedelja: Dolores 
 

OTALEŽ: 
Bralci: SKAVTI. 
Čiščenje in krašenje: Silva, Viktorija in Mira 
Strežniki: med tednom: Jaka 
              v nedeljo: Adam in Matej 
 

NOVAKI: Branje: Marija Gatej 
Čiščenje in krašenje: Mlakar 14,  Bevk 14 A 
Strežniki: med tednom: Jure  
v nedeljo: Jure in Miha 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Matej in Gašper 
V nedeljo: Rok, Luka, Matej in Gašper 

 

Verouk je reden za vse skupine. 
Mavrica, cena 29 EUR, naročite do konca septembra. Mavrico priporočamo otrokom do 6. 
razreda.  
 

3. razred: bodoči prvoobhajanci bodo sodelovali pri sveti maši v nedeljo, 3. oktobra, vsak v 
svoji župniji. Pripravili se bomo pri verouku. 
 

Mladinsko srečanje: Šebrelje v petek ob 19.30 in Novaki v petek ob 19.15. 
 

V tednu, ki je pred nami,  bomo imeli otroške maše (teden prvega petka) 
Vsi otroci povabljeni k sveti maši:  
Šebrelje: v sredo ob 19.00.     Novaki: v četrtek ob 19.00.  
Otalež: v petek ob 18.00.       Cerkno: v petek ob 18.00. 
 

Molitvena skupina: 
Začeli bomo z molitvenimi skupinami po župnijah. Lepo povabljeni vsi odrasli. 
Molitvena skupina bo imela pri srečanju najprej molitev pred Najsvetejšim. Prav je, 
da kot sad leta evharistije, ki je za nami, poživimo 
molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. Molitev bo 
pripravljena in vodena. Po molitvi še kratka kateheza. 
Cerkno: v soboto po sveti maši 
Šebrelje: v sredo po sveti maši 
Novaki: v četrtek ob 18.00 
Otalež: v petek ob 17.30 
 

Mesec rožnega venca: V petek bomo začeli z 
mesecem oktobrom, ki je mesec rožnega venca. 
Povabljeni k molitvi pred vsako sveto mašo, kakor 
tudi doma, da družina vsaj eno desetko zmoli skupaj. 
 

Priprava na krst drugega otroka: Idrija, sobota 09. oktobra. ob 16.00 – eno 
srečanje. 
 

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. 
 

 
 

ŽPS Šebrelje: Naslednjo nedeljo bomo dopolnili volitve za člane 
pastoralnega sveta. Glasovnica bo sestavljena iz imen, ki so privolili k 
sodelovanju v ŽPS: 
Za vsak zaselek boste volili ENEGA kandidata. Volili bomo v nedeljo, 3. 10. 
od 08.30 do 9.00, kar pred cerkvijo. Volili boste naslednje kandidate: 
Za Srednjo vas: 1. Tanja Kumar, Šebrelje 40, 5282 Cerkno in 
  2. Matija Ozebek, Šebrelje 38/a, 5282 Cerkno;  
Za Gorenjo vas:1. Irena Brezavšček, Šebrelje 50/a, 5282 Cerkno in  
   2. Anica Lapanja, Šebrelje 78, 5282 Cerkno 
Za Oblakov vrh  
in Stopnik: 1. Darinka Vončina, Gor. Kanomlja 30, 5281 Spodnja Idrija     
  2. Andreja Lapanja, Stopnik 30, 5282 Cerkno.   
Za Dolenjo vas je samo en kandidat (Severina Rejc), zato se ne voli in jo v 
ŽPS imenujem. 
 

Drva za župnišče: V Šebreljah so se možje odločili, da bodo za letošnjo zimo 
poskrbeli oni in pripeljali v Cerkno 25m3. Iskrena hvala. 
 

Prvi petek v mesecu: Vabljeni k sveti spovedi in k sveti maši ob prvih petkih 
v mesecu, ko kristjani častimo Jezusovo Srce in zadoščujemo za svoje grehe 
in grehe vsega sveta. Naj nam Jezus iz svojega prebodenega srca podeli obilje 
svojih milosti. 
 

Obisk bolnikov na domu:  
V četrtek po 9.00  Novaki.  
V četrtek po 14.00 Šebrelje.  
V petek dopoldne: župnija Cerkno, Šeb. vrh, Krnice, Travnik.                                 
 

Srečanje za starejše: V nedeljo 3. oktobra bo srečanje za starejše, ki ga organizira 
Župnijska Karitas. Pred sveto mašo bo priložnost za sveto spoved, med sveto mašo pa 
bo priložnost tudi za bolniško maziljenje. Sveto bolniško maziljenje je zakrament, ki 
ga je postavil Jezus z namenom pomagati človeku pri njegovih stiskah in v njegovi 
bolezni. Je zakrament, ki odpušča grehe, ozdravlja in daje moč, da v svoji bolezni 
skupaj z Jezusom premagujemo stiske in težave, ki smo jih deležni zaradi bolezni in 
starosti. Ni zakrament samo za umirajoče, ampak predvsem za žive. Po maši bo 
priložnost za klepet in prijetno druženje. 
 

NAPOVEDUJEMO: Zakonska skupina: Vabim zakonce vseh starosti, da 
se vključijo v zakonsko skupino. Srečanja bodo enkrat mesečno, drugo soboto 
v mesecu. Lahko pridejo tudi zakonci, ki nimajo sklenjene cerkvene poroke. 
Prvo srečanje bo v soboto, 9. oktobra ob 20.00. 


