
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Dar za župnišče: 335 EUR, osem darovalcev 

Za ogrevanje: 40 EUR, dva darovalca 
NOVAKI  
OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 200 EUR, dva darovalca 

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 
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 

Poned. 11.10. 
 

Šebrelje 
Cerkno 
 

18.00 
19.00 

+ Janez Lapanja in Ivanka Grgalet, Š63 
Obl.+Veronika Moškat, C. na Plužne 22 

Torek, 12.10. Cerkno 08.00 
 

+ Katarina in Aleksander Jeram, 
Podpleče 4 

Sreda, 13.10. 
 

 
Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
19.00 

+ Albin Lapanja, Šebrelje 4/a 
+ Marija Bavcon, Bevkova 2/a 
Po namenu darovalca 

Četrtek,       
14.10. 

 

Novaki  
Zakriž 

19.00 
18.00 

+ Anton Kokelj, Dol. Novaki 32 
++ Špik, Zakriž 21 in Zakriž 8 

  Petek,15. 10.
Terezija Avil.

Cerkno 
 Otalež  
 

19.00 
18.00 

+ Gabrijel Lahajnar, Planina 14 
++ Obid, Lazec 36 

 Sobota, 
16.10.   

Reka 
Cerkno 
 

15.00 
16.00 
 

++ Makuc, Reka 9 
+ Cvetka Razpet, dar Vera in luč 
 
 

29. NAV. NED. 
 

17. OKT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Labinje 
Cerkno 
Jagršče 
Otalež 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
15.00 

Za družino novokrščenca 
Za žive in rajne župljane 
++ Tavčar in Flander, Labinje 14 
+ David pavlin, Mostaniška 49 
++ Oblak, Krnice 3 
+ Jožef Vojska, Otalež 27 

 

10. – 17. 10. 2010      28. NAV. NED.    LETO:1, ŠT. 11/2010 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
»Hvala Bogu za  none in nonote!« je misel, 
ki je v meni stalno prisotna od rojstva prvih 
otrok. Ne gre samo za neprecenljivo 
možnost varstva,  med vnuki in starimi starši 
se splete prav poseben odnos. Stari starši 
so za »posladek« - tudi da kdaj razvajajo 
naše mulčke. Da niti ne govorimo o mnogih 
modrosti, ki kljubujejo spremembam 
današnjega časa. »Lahko preberete tisoč 
knjig in člankov, ampak le prisluhnite kdaj 
kakšnemu preizkušenemu nasvetu none ali 
tete,« so bile besede, ki mi jih je ob odhodu 
iz porodnišnice namenila medicinska sestra. 
Mladi starši jim marsikdaj poočitamo, da so 
starokopitni ali staromodni, ampak kako 
veliko se še naučijo – tudi od svojih vnukov! 
Pomembno je, da imamo pri načinu vzgoje 
otrok glavno besedo starši in to morajo 
sprejeti in upoštevati tudi stari starši. Ampak 
če pride do konflikta v načinu vzgoje, je to 
zato, ker jemljemo stare starše kot »servis«, 
ne pustimo pa jim, da bi povedali svoje 
mnenje. Medgeneracijsko sožitje ni utopija, 
pomeni pa, da je potrebno odnose gojiti, 
poslušati drug drugega, slišati in poskušati 
razumeti. Življenje v sožitju - v isti hiši ali 
kilometre narazen - postane vir zadovoljstva 
za vse. Kaj pa tisti otroci, ki nimajo več živih 
starih staršev ali se iz različnih razlogov ne srečujejo? Mogoče v vaši okolici živijo 
starejši ljudje, ki so prav tako lahko v posebnem odnosu z našimi družinami. Če pa 
naše odnose ovirajo konflikti, se velja potruditi: zaradi nas samih in naših otrok. Vedno 
bolj sem prepričana, da je najpomembnejša stvar v našem življenju skrb za 
medsebojne odnose. Tega kapitala nam in našim otrokom nič ne more odvzeti. A.H. 

 
Padel je na obraz  

pred njegove noge  
in se mu zahvaljeval;  
in ta je bil Samarijan.  
Jezus pa je odgovoril:  

»Mar ni bilo deset očiščenih?  
Kje pa je onih devet?  

Ali ni bilo nobenega drugega, 
da bi se vrnil in počastil Boga,  

razen tega tujca?«  
In rekel mu je:  

»Vstani in pojdi!  
Tvoja vera te je rešila.« 

(Lk 17,16-19) 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 18.30  
Šebrelje: sreda ob 17.30 
Novaki: četrtek ob 18.40 
Otalež: petek ob 17.40 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Črtomir H. in Jan Š. 
Nedelja: Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve: Mostaniška c. 
Branje: sobota: Erika, nedelja: Branka 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Lilijana M.P. 
Čiščenje in krašenje: Martina, Jožica, Lilijana 
Strežniki: med tednom: Adam 
              v nedeljo: Gašper in Jaka 
 

NOVAKI: Branje: Karmen K. 
Čiščenje in krašenje: Kenda N in  K 16a 
Strežniki: med tednom: Blažka 
v nedeljo: Sandra in Urška 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Tina in Sara 
V nedeljo: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mladinsko srečanje: Šebrelje v petek ob 20.00 
                                   Novaki v petek ob 19.00 
Strežniki: Srečanje za nove strežnike v Šebreljah bo v sredo ob 17.00. 
                 Srečanje za nove strežnike v Cerknem bo v petek ob 18.00 
                 Srečanje za strežnike v Otaležu bo v petek ob 17.00. 
 
 
 
 

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 Otaležu  
bo v nedeljo, 17. 10. popoldne. 
Dopoldanska maša bo zato 
odpadla. Program bo sledeči: 
Ob 14.30 rožni venec v cerkvi v 
Otaležu in priložnost za sveto 
spoved 
Ob 15.00 sveta maša, priložnost za 
bolniško maziljenje 
Po maši družabno srečanje v 
župnišču.  
Vabljeni vsi, ki ste preizkušeni z 
boleznijo ali pa so se vam nabrali križi življenja. Zahvaljujem se vsem, 
ki se trudite s programom in s pogostitvijo. Bog povrni. 
 

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

Torkova maša zjutraj: Na željo nekaterih bomo ob torkih pred mašo 
molili Hvalnice. Začetek ob 07.40. Vabljeni, (prinesite očala). 
 

Molitvena skupina v Šebreljah: v sredo po maši. Vabljeni.  
 

Člani ŽPS in ŽGS Otalež: Skupna seja bo v sredo ob 19.30. 
 

Člani ŽPS in ŽGS Novaki: seja bo v četrtek takoj po maši. Bodite 
točni. 
 

Vera in luč: prvo srečanje lučk in 
njihovih svojcev bo v soboto ob 
14.00. Maša bo ob 16.00, večerna 
pa odpade. 
 

Imenovanja v ŽPS Šebrelje: V 
nedeljo ste imenovali v ŽPS še 
naslednje župljane: Tanja Kumar, 
Anica Lapanja, Darinka Demšar, 
poleg teh treh še Severina Rejc, 
enega člana pa naj izmed sebe 
izberejo še pritrkovalci. Vsem, ki ste 
bili na glasovnici se iskreno 
zahvaljujem za pripravljenost. 
 

Seminar o molitvi in krščanskem 
življenju bo potekal v cerkvi v Spodnji Idriji sedem zaporednih sred, 
začetek 13. 10. ob 19.00 z mašo v cerkvi. Seminar bo vodil g. Igor 
Lovišček, voditelj gibanja Prenova v Duhu.  
 

Razprava o idejnem načrtu za župnišče v Cerknem: v soboto ob 
19.00 bomo v cerkvi sv. Ane predstavili idejni načrt za župnišče. Člani 
ŽPS in ŽGS dobite pisno vabilo. Ker pa je projekt stvar vseh župljanov, 
vabim vse, ki vas to zanima, na pogovor in ogled idejnih načrtov. 
Skupaj bomo lahko dali konstruktivne pripombe. Vsakdo namreč vidi iz 
svojega zornega kota, zato vabljeni tako možje kot žene iz župnije. 
 
Romali smo: Na romanju pri Madonna della corona ste nekateri prosili 
za fotokopijo besedila o razlagi cerkve. Če še želite, se oglasite v 
župnišču. 

Gospod, prišli smo se ti zahvalit in 
se ti poklonit, 

ker se zavedamo, da je vse, kar 
imamo, tvoj dar. 

Ker je naše življenje polno težav in 
skrivnosti, 

na katere lahko najdemo dogovor 
le pri tebi. 

Prišli smo k tebi, Gospod, 
da bi nas vera vate rešila večnega 

pogubljenja. 

Smo v letu solidarnosti. 
Solidarnost se kaže na različnih 
področjih. Ena od solidarnosti je 
tudi zavestno sodelovanje v 
župniji, kateri pripadam. Ne 
bomo le koristili župnijskih 
ponudb, ampak bomo s svojim 
sodelovanjem tudi kaj pridonesli 
skupnemu župnijskemu 
življenju. Priložnosti je dovolj: 
Otroški pevski zbor, strežniki, 
odrasli zbori, bralci, molivci v 
bratovščini ŽRV ali pa v 
molitveni skupini, Lahko se 
priključimo skupini Karitas, etc. 


