
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 20 EUR, en darovalec 
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 
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 

Poned. 18.10. 
Luka, evang. 

Sv. Jernej 
Šebrelje 
Cerkno 
 

15.00 
18.00 
19.00 

Pogrebna maša + Justina Kosmač 
+ Klotilda Lapanje, Šebrelje 15 
+ Franc Pirih, Straža 3 

Torek, 19.10. Cerkno 08.00 
 

+ Marija Obid, Ličarjeva 7 
Sreda, 20.10. 

 

 
Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
19.00 

V čast SD in MB, Šebrelje 55 
8. dan + Ljudmila Kramar 
V čast Materi Božji 

Četrtek, 21.10. 
Uršula, dev., muč

Jagršče 
Novaki 

17.00 
18.00 

++ Kubetov, Straža 42 
+ Francka in Pavel Šturm, Gor. Nov. 48 

  Petek,22. 10.
 

Cerkno 
 Jazne 
 

19.00 
17.00 

+ Rozina Bizjak, Rožna 13 
++ Pisk, Jazne 16 

 Sobota,23.10.  

Cerkno 
Šebrelje 
 

19.00 
19.00 
 

8. dan + Justina Kosmač, Poljane 2 
Za žive in rajne župljane 

30. NAV. NED. 
 

Misijonska 
 

24. OKT. 2010 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
Zakriž 

08.30 
09.30 
10.00 
11.00 
 
15.00 
 

Obl. + Katarina Peternelj, Dol. Nov. 9 
Za družino novokrščenca 
Za družine novokrščencev 
++ Jagršče 13 
+ Janez Kokelj, Jagršče 4/a 
Za žive in pokojne Zakrižane 

 
17. – 24. 10. 2010      29. NAV. NED.    LETO:1, ŠT. 12/2010 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Tema za današnji kotiček se mi je utrnila ob branju knjige E. Pantley 
Skrita sporočila (Toplo priporočam vsem staršem.) Zgodbe, polne 
humorja z zelo dobrimi izhodišči za medsebojni pogovor. Izbrana 
zgodba nosi udarno sporočilo: mama se ob preprostem naročilu 
najstniku zave, da je bila »predobra« mama, ki je toliko stvari napravila 
namesto njega, da je pustila fanta skoraj nepripravljenega za 
samostojno življenje. V nadaljevanju sledi nekaj odlomkov avtoričinih 
razmišljanj: »Pri vzgajanju otrok v odgovorne odrasle včasih ne gre 
toliko za to, kaj naredimo, kakor za to, česa ne. Vsaka naloga, ki jo 
opravimo namesto otrok, je naloga, ki je otroci ne opravijo sami…Od 
takrat, ko naši malčki zlezejo iz plenic, moramo torej nenehno bdeti 
nad tem, kaj mi delamo namesto njih, in to ves čas tehtati s tistim, kar 
bi oni zmogli narediti že sami. Po drugi strani pa menim tudi, da ni prav 
nič narobe s tem, če se kdaj sami odločite in pocrkljate otroka… 
Prijaznost je značajska poteza, ki ni nič manj pomembna kot 
samostojnost… Začnite z učenjem zelo pripravne besede, ki si jo boste 
zabičali vsakokrat, ko se boste zasačili, da namesto otrok delate nekaj, 
kar bi se ti morali navaditi napraviti sami: »Nikar!« To je eden od tistih 
nekaj primerov v starševstvu, ko ste lahko ponosni na tisto, česar ne 
naredite…To je ena tistih starševskih nalog, ki so za večino težke, 
prinesejo pa ogromne koristi. Morda smo najlepše poplačani za to, da 
smo otroku omogočili obvladovanje življenja z za njegova leta 
primernimi zadolžitvami in veščinami  prav s tem, da postane otrok 
tako bolj samozavesten. Več ko otrok zmore sam, bolj bo prepričan 
vase. Iz tega zraste tudi trdnejša, boljša samopodoba, s katero se bo 
otrok lažje spoprijemal z vsem, kar mu bo prineslo življenje.« 

Alenka Hvalica 



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

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Dejan C. in Matija M. 
Nedelja: Žiga M.,Primož E.,Matic L., Uroš V. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Vojkova  
Branje: sobota: Mihaela, nedelja: Tina 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Uroš  
Čiščenje in krašenje: Sonja in Anica 
Strežniki: med tednom: Matej 
              v nedeljo: Rok in Adam 
 

NOVAKI: Branje: Jasmina 
Čiščenje in krašenje: Purgar 18 in 15/a 
Strežniki: med tednom: Maks 
v nedeljo: Sonja in Žan 
 

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

 

Verouk je reden za vse skupine. Če katera skupina zaradi šolskih 
dejavnosti ne more priti k verouku, je prav, da se župnika ali kaplana 
pravočasno obvesti. Če pa skupine kar ni, ni odgovorno. 
Veroučenci 1. razreda naj pridejo vsi v ponedeljek, ker bodo naslednji 
ponedeljek počitnice. 
 

Prvoobhajanci v Šebreljah bodo imeli ta teden verouk v četrtek ob 
15.00, ker imam potem spovedovanje v Jagrščah. 
 

Spoved za otroke bo pred praznikom Vseh svetih v tem tednu: 
Cerkno: ponedeljek ob 18.00: 8. razred 
              sreda ob 18.00: 4. in 5. razred 
              petek ob 18.00. 6. in 7. razred 
Šebrelje: ponedeljek ob 17.00: 4. in 5. razred 
               sreda ob 17.00: 6., 7., 8. razred 
Novaki: četrtek ob 17.00 vsi veroučenci 
Otalež: naslednji petek (29.10.) 
 

 

Mladinsko srečanje: Cerkno v četrtek ob 19.00 
 

Svetopisemska skupina: v ponedeljek po maši. 
 

Praznik sv. Uršule v Jagrščah bomo obhajali v četrtek. Ob 16.00 
priložnost za sveto spoved tako za odrasle kot za otroke, ob 17.00 pa 
bo sveta maša. V nedeljo pa bo še župnijsko praznovanje sv. Uršule. 
Sveto mašo bo ob somaševanju domačega župnika vodil domačin g. 
Dominik Brus, s petjem bo pri maši sodeloval moški pevski zbor iz 
Podnanosa. V Šebreljah pa bo zato nedeljska maša že v soboto 
zvečer. 

Srečanje za starejše v Otaležu:   Zahvaljujem se vsem, ki ste s 
programom in s pogostitvijo pripomogli k lepemu praznovanju dneva 
starejših v Otaležu. 
 
 

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

Molitvena skupina v Cerknem: v soboto 
po maši vabljeni k češčenju Najsvetejšega 
s premišljevanjem, petjem in zbranostjo. 
Vabljeni vsi! 
 

Odrasli skavti bomo imeli izhod v 
soboto 23. oktobra. V primeru slabega 
vremena, bo srečanje pred sveto mašo 
istega dne. Sledi krog, bodite pozorni! 
(I.J.) 
 

Oratorijski dan v Šebreljah: V sredo, 
27. 10. V Šebreljah pripravljamo 
oratorijski dan. Vsi, ki se želite udeležiti 
tega dne, se v tem tednu prijavite 
Alojziji Vidmar na tel. št. 031 737 054. 
 

Zahvala: V tem tednu ste k župnišču 
pripeljali drva. V Šebreljah ste jih 
nalagali, v Cerknem pa zlagali. Vsem prav iskrena hvala! 
 

Priprava na krstno mašo: starši, ki boste v nedeljo krstili v Cerknem, 
boste imeli pripravo na krstno mašo v soboto ob 16.00 v cerkvi sv. 
Ane. V Otaležu pa v petek ob 16.15. 
 
 

Izstop iz Katoliške Cerkve: dne, 12. oktobra 2010 je iz Rimokatoliške 
Cerkve izstopil g. Peter Razpet, rojen v Labinjah in krščen v Cerknem 
01. 01. 1956.  
 

Jejdow somn bo v Zakrižu v nedeljo, 24. oktobra. Maša ob 15.00. 
Vabljeni. 
 

Diakonsko posvečenje: Na misijonsko nedeljo, 24. 10. bo g. škof v 
Tolminu ob 16.00 v diakona posvetil g. Gašperja Lipuščka. 

 
In Gospod je rekel:  

»Poslušajte,  
kaj pravi krivični sodnik!  
Mar Bog ne bo pomagal  

do pravice svojim izvoljenim,  
ki noč in dan  

vpijejo k njemu?  
Bo mar odlašal?  

Povem vam:  
Hitro jim bo pomagal  

do pravice.  
Toda ali bo Sin človekov,  

ko pride, 
našel vero na zemlji?« 

(Lk 18,6-8) 


