
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Dar za župnišče: 266 EUR, trije darovalci 
NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE Za cerkev ob smrti Jožeta Lapanja: 394,26 EUR 

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

 
SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 

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 

Poned. 4.10. 
Frančišek Asiški 

Šebrelje 
Cerkno 
drugje 

18.00 
19.00 

Starši Lapanja, bratje, sestre, Šebr 69 
30. dan + Aleksander Jeram, S. trg 4 
+ Marica Slabe, Cerklj. Vrh 1 

Torek, 5.10. Cerkno 08.00 
 

+ Viktor Prezelj, Pot na zavrte 32 
Sreda, 6.10.  

 

Bruno 
Šebrelje
 
Cerkno 
 

Afrika 

09.00 
 
19.00 

Po namenu, Šebrelje 18 
++ Lapanja, Šebrelje 68 
Za božji blagoslov in varstvo otrok, 
Mostan. 43 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 7.10. 
Rožnovenska MB 

Novaki  
Zakriž 

19.00 
18.00 

+ Vera Gatej Schmidt, Dol. Novaki 15 
++ Tavčar, Labinje 15 

  Petek, 8. 10. 
 

Cerkno 
 Otalež  
drugje  
 

18.00 
19.00 

+ Bojan Tušar, Gorje 2 
++ Filipič, Plužnje 38 
Za župnijo (s skavti) 

  Sobota,9. 10. 
 
 
 
 
 
 
 

Cerkno 19.00 ++ starši in brat Hvala, Sedejev trg 5 
+ Antonija Rovtar, Cesta OF 6 

28. NAV. NED. 
 

10. OKT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Franc Bevk, Dol. Novaki 4 
30. dan + Angel Lapanja, Šebrelje 85 
V čast MB za mladino, Lazec 26 
+ Janez Črnilogar, Sed. trg 4 
8. dan + Jože Lapanja, Jagršče 

 

3. – 10. 10. 2010       27. NAV. NED.    LETO:1, ŠT. 10/2010 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Z godom svete Terezije Deteta Jezusa, 
cerkvene učiteljice in zavetnice misijonov smo 
vstopili v mesec oktober. V tem mesecu še 
posebej obudimo pobožnost te molitve. Rožni 
venec je marsikdaj predstavljen kot brezvezno 
dolgočasno brbljanje. Zanimivo je, da isti 
ljudje brez težav prisegajo na koristnost  
vzhodnjaških manter, ki se jih ponavlja v 
nedogled, da bi se doseglo stanje 
izpopolnjenosti in blaženosti…  
Rožni venec je lepa  in bogata molitev prav 
zaradi skrivnosti, ki se jih ob tem spominjamo. 
V veselem, žalostnem, svetlem in častitljivem 
delu podoživljamo dogodke iz Marijinega in 
Jezusovega življenja. Premišljevanje teh 
skrivnosti vsebuje veliko bogatih sporočil za 
vsakdanje življenje, poleg tega spoznavamo, 
kako se Božja ljubezen preko Jezusa izraža v 
svetu. Še posebej pa molitev lahko osmislimo z 
lastnimi nameni: v zahvalo, v priprošnjo, za 
našo družino, za zakon, za duhovnike, za 
župnijo… Gotovo bo prej zmanjkalo jagod kot 
pa namenov molitve. 
Otrokom lahko približamo rožni venec preko 
igre, preko odkrivanja skrivnosti. Učimo jih 
moliti kar s pomočjo desetih prstkov. Skupaj z 
njimi lahko zmolimo vsak dan eno desetko in 
»spletemo venček« v petih dneh. Tako jih tudi počasi navajamo na daljšo zbranost.      
Alenka Hvalica                                                                                                                                   

 

 
Se mar zahvaljuje služabniku,  

ker je naredil,  
kar mu je bilo ukazano?  

Tako tudi vi, ko naredite vse,  
kar vam je bilo ukazano,  

govorite:  
»Nekoristni služabniki smo;  

naredili smo,  
kar smo bili dolžni narediti.« 

(Lk 17,9-10) 
 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30  
Šebrelje:  
Novaki: četrtek ob 18.40 
Otalež: petek ob 17.40 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Kristjan C., Tine V. 
Nedelja: Dejan, Manca, Erika, Lucija 
Čiščenje in krašenje cerkve: Cerklj. vrh 
Branje: sobota: Erika, nedelja: Meta 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Bojana Š.  
Čiščenje in krašenje: Mateja Š. in Lidija P. 
Strežniki: med tednom: Rok 
              v nedeljo: Andraž in Ines 
 

NOVAKI: Branje: Katja Kejžar 
Čiščenje in krašenje: Bevk 15 in Bevk T. 15 
Strežniki: med tednom: Miha 
v nedeljo: Blažka Č. in Klemen N. 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Katja in Kristina 
V nedeljo: Katja, Kristina, Tina, Sara 

 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mladinsko srečanje: Cerkno v četrtek ob 19.00: za 9. 
razred in srednješolce 
Otalež: petek po maši. 
Svetopisemska skupina bo v ponedeljek takoj po 
maši v župnišču v Cerknem. Lahko se nam pridružijo 
tudi novi člani. 
 

Voditelji skavtov (SKVO) imajo izhod v neznano od 
petka popoldne do sobote popoldne, spremlja jih 

župnik. 
 

Dekanijska konferenca: V sredo bo v Šebreljah dekanijska konferenca. Ob 09.00 
molitev rožnega venca, sledi sveta maša. 
 

Živi rožni venec: nekateri ste vključeni v 
bratovščino živega rožnega venca. Vsak član 
vsak dan zmoli eno desetko doma ali na poti, 
kjerkoli. V tem mesecu želimo poživiti število 
teh molivcev, zato vabimo nove člane v to 
molitveno zvezo, ki je namenjena za nove 
duhovne poklice. Za stare člane in za tiste, ki se 
nam boste priključili, bomo imeli srečanje v 
sredo, 6. Oktobra, na predvečer rožnovenske 
Matere Božje. Srečanje bo v Cerknem takoj po 
večerni maši. 
 
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. 
 
 
 

Srečanje za starejše v Cerknem: Danes popoldne bo srečanje za starejše in 
bolne v cerkvi sv. Ane v Cerknem: 
Ob 14.30 rožni venec v cerkvi in priložnost za sveto spoved 
Ob 15.00 sveta maša, bolniško maziljenje, na koncu litanije 
Po maši družabno srečanje v župnišču. 
Svojci, omogočite svojim starejšim, da se udeležijo tega dogodka. Vabljeni 
vsi, ki ste preizkušeni z boleznijo ali pa so se vam nabrali križi življenja. 
 

Strežniki v Jagrščah: Srečanje in vaja bo v nedeljo po maši. Vabljeni tudi 
novi strežniki. 
 

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. 
 

Rožni venec pred mašo: Na željo 
in prošnjo našega škofa Metoda bomo rožni venec pred mašo v mesecu 
oktobru namenili za nove duhovne poklice. Jezus pravi: Prosite Gospodarja 
žetve, da pošlje delavcev v svoj vinograd. Duhovni poklici so dar, ki jih je 
potrebno izprositi. 
Zahvala: zahvaljujem se možem iz Cerkljanskega vrha, ki so opazili, da 
zamaka streha na kapelici na Lajšah. Za vaše zastonjsko popravilo se iskreno 
zahvaljujem.  
 

 
Telesne drže pri maši: Ko se konča molitev/petje 
Svet, svet si ti Gospod, se začenja najsvetejši del 
svete maše. Duhovnik bo spremenil kruh v 
Jezusovo telo in vino v sveto Jezusovo Kri. Pred 
tako velikim dogodkom, ko se Bog spušča na 
oltar, je za vernika primerno,  da poklekne. Kdor 
pa ne more, naj dostojno stoji. Prav tako je 
primerno klečanje, kadar molimo pred 
izpostavljenim Najsvetejšim. 

Kakšen je božji načrt za zakon? 
Kaj naju zedinja? 
Kje se razhajava? 

Kako vzgajava najine otroke? 
Kako preživljamo prosti čas? 

Zakon kot zakrament? 
Najini prijatelji 

Vera v današnjem hitrem tempu 
Sveto pismo, družinska molitev 

 


