
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče:  650 EUR, 12 darovalcev 

Izkupiček od koncerta za župnišče: 185 EUR 
Za kurjavo: 30 EUR 

NOVAKI Za župnišče v Cerknem: 152, 80 EUR, trije darovalci 
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 
TRETJA  

ADV. NED. 
 

12. DEC. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 
15.00 

 Vsi pokojni, Gor. Nov. 26, dar DN 36 
++ starši Božič, dar Straža 3/a 
+ Silvester, Herman, starši Seljak, O. 14 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36 
Za žive in rajne župljane 
+ Angela in Peter Božič, Jagršče 10 

Poned. 13.12. 
Lucija, muč 

Šebrelje 
Cerkno 

17.00
18.00   

Vsi pokojni, Šebrelje 37 
+ Vinko Kofol, Močnikova 8 
+ Andrej lahajnar, Planina 36 

Torek, 14.12. 
Janez od Križa 

Cerkno 08.00 ++ starši Jereb, Planina 2 
V čast Brezmadežni, Sedejev trg 1 

Sreda, 15.12.  
 
 

Šebrelje 
Cerkno 
 
Afrika 
 

17.00 
18.00 

+ Miha Svetičič, Šebrelje 34 
+ Andrej Tušar in Andrej Sedej, Rož. 10 
8. dan + Julijana Mavrič, Poljane 7 
V čast Materi Božji, Novaki 

Četrtek, 16.12. 
 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 

17.00 
17.00 
18.00 
 

+ Metod Peternelj, Dol. Novaki 12 
V čast angelom varuhom, Šebrelje 34 
+ Petra in stari starši, Zakriž 5 
+ duhovnik Andrej Sedej 

 Petek,   17. 12.
 

Otalež 
Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
18.00 
 
18.00 

+ Ivan Pisk, Jazne 18 
+ Angel Lapanja, Šebrelje 85 
++ Lapanja, Šebrelje 68 
+ Metod Peternelj, Bevkova 2/a 

 Sobota, 18. 12.
 

Reka 
Šebrelje 
Cerkno  

15.00 
17.00 
18.00 

+ Andrej Makuc, Reka 12 
++ Klemenčič, Šebrelje 50/A 
30. dan + Viktorija Jereb, Planina 15 
Na čast M. Snežni in za Božje varstvo 

ČETRTA  
ADV. NED. 

 
kvatre 

 
19. DEC. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

+ Justina Špik, Gor. Novaki 24 
+ Janez in Marija Hvala, Šebrelje 23 
+ Miklavž in Izidor Šavli, Masore 22 
+ Tomaž Škvarča, Čeplez 3; za župnijo 
+ Franc Kenda, Idr. Krnice 5 
+ Andrej Lipušček, Gozdarska 9 

Kjer sta napisana dva mašna namena, je ena sveta maša opravljena drugje istega dne,  
mašuje duhovnik Boštjan Toplikar, ki je na študiju v tujini. 

12.  – 19.12. 2010     3.ADV. NED.    LETO:1, ŠT. 20/2010 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Svetloba z adventnega venčka se veča, saj smo danes prižgali že 

tretjo svečko. Priprava na božič postaja bolj intenzivna. Čas je, da preverimo, 
v kakšnem stanju so družinske jaslice. Potrebno je izkoristiti lepo vreme in se 
odpraviti po mah. Ne pozabimo na voščila sorodnikom in prijateljem. Bodimo 
pozorni in se spomnimo na koga, ki je bolan, osamljen in mu napišimo 
prijazno voščilo. Posejmo božično žito, da bomo z otroki lahko opazovali, kako 
vzklije »nov kruh življenja«, ki ga bomo postavili na družinsko mizo ali k 
jaslicam. Gotovo so vse to stvari, ki so pomembne za lepo praznovanje 
božiča. Zaposlene družine z do konca natrpanimi urniki hitro lahko zapademo 
v skušnjavo, da skrbimo samo za zunanjo pripravo. Mogoče lahko stari starši 
naberejo mah in s seboj peljejo večje otroke, mladi pa npr. poskrbimo za 
voščilnice. Nekaterim je laže opraviti nekaj, drugim kaj drugega. Bodimo tudi v 
tem solidarni.  

 
Svoje mesto naj dobi duhovna priprava. Pri nas doma je večerna 

molitev ob adventnem venčku edini čas, ko se vsi skupaj umirimo. 
Izklopimo luči, da tako tudi fizično odklopimo okolje. Za nekaj minut 
izgine nikoli do konca pospravljena kuhinja, dnevna soba z igračami, 
knjigami, računalnikom, televizijo, kar bi nas lahko zmotilo. V soju sveč 
vidimo samo drug drugega. Nekaj kratkih minut vpliva blagodejno na 
vse. V tem času se nič samo ne pospravi in uredi, a to ni nič novega. Vsi 
pa smo bolj umirjeni in povezani. V tem tednu se začenja božična 
devetdnevnica, ki nas vabi k obisku maše tudi med tednom. Ne 
pozabimo na našo dobrodelnost za otroke v misijonih. Otroci radi 
pozabijo, spomnimo jih odrasli, da darujejo nekaj od svojega. Naj to 
pisanje ne izpade kot delitev receptov. Odkrijmo sami v svojih družinah 
tisto, kar bo obogatilo ta čas neposredne priprave.   

Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Priložnost za sveto spoved bo pred vsako sveto mašo.  
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Miha in Kristjan 
Nedelja: Uroš V., Žan M., Uroš M., Aleš M. 
Čiščenje in krašenje cerkve : Trebenče 
Branje: sobota: Dolores, nedelja: Tina 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica. 
Čiščenje in krašenje: Vera E. in Anica J. 
Strežniki: med tednom: Andraž 
              v nedeljo: Rok in Adam 

NOVAKI: Branje:V nedeljo:Darja 
Čiščenje in krašenje: Peternelj 36 in Bevk 38 
Strežniki: med tednom: Ana 
v nedeljo: Neža in Jure 

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

 
 
 

Verouk je reden 
 

Spoved v Šebreljah za 4. In 5. Razred bo v sredo ob 16.30. 
Spoved za otroke iz Otaleža bo v petek ob 16.15 v Otaležu. 
Otroški pevski zborček ima vaje v torek ob 17.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Strežniki: v Cerknem vaje za Božič v torek ob 18.00. 
 
 

Mladinske skupine: Cerkno: v četrtek ob 19.00 
                                  Novaki in Šebrelje: v petek ob 19.00 
Svetopisemska skupina ima srečanje v ponedeljek po maši ob Lukovem evangeliju – 
prvo in drugo poglavje.                                
 

Mah za jaslice: Hvala otrokom, ki so za cerkev že prinesli mah. Ostali ga prinesete ta 
teden k verouku. 
 
 

 
 

ADVENTNO SPOVEDOVANJE: 
Spoved v Otaležu v nedeljo, 12. 12. ob 09.30: spoveduje župnik iz Bukovega 
Spoved v Jagrščah: v nedeljo 12. 12. ob 14.00: spoveduje župnik iz Bukovega 
Spoved v Cerknem: v nedeljo, 19. 12. od 16.00 – 18.00: spoveduje domači kaplan, 
kaplan iz Idrije in župnik iz Bukovega 
Spoved v Novakih: v torek, 21. 12. ob 16.00, spoveduje župnik iz Spodnje Idrije in 
domači župnik 
 

Miklavž: zahvaljujem se vsem, ki ste Miklavžu naredili topel sprejem in vsem, ki ste 
mu pomagali pri delitvi daril našim otrokom. 

 

Jaslice v Otaležu: Postavljali jih boste v ponedeljek, 20. 12 ob 15.30, sodelujete iz 
Masor in Travnika. 
 

Jaslice v Cerknem se začnejo postavljati danes ob 15.00 – mladinci skupaj s starši. 
 

Srečanje odraslih skavtov bo v petek ob 16.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Spoved za klan in noviciat bo v soboto ob 17.00. 
 

Medžupnijska Karitas ima srečanje v sredo po maši v Cerknem. 
 

Čiščenje župnišča v Cerknem bo v sredo, navodila pri Viktoriji. Hvala ženam! 
 

Blagoslov plezalne stene bo v Otaležu takoj po maši v nedeljo 19. 12. 
 

Internetna stran: Prenovili bomo internetno stran tako, da bo videti, da zajema vseh 
pet župnij, tudi vsebino bomo počasi uredili. Potrebujemo pa fotografije župnijskih 
cerkva. Če ima kdo lepo fotografijo (brez megle) naj jo prosim pošlje na župnikov e-
naslov: zoran.zornikkc.si. Zelo vam bomo hvaležni, če te slike lahko uporabimo na 
internetni strani. 
 

Tiskovine: Kdor želi preko župnije poravnati 
stroške tiskovin za leto 2011, naj to stori do 15. 
januarja. Cene: 
Družina 75, 40 EUR 
Ognjišče 26,40 EUR 
Prijatelj 11,70 EUR 
Mohorjev koledar 19 EUR 
Mohorjeva zbirka 42 EUR 
Misijonska obzorja 9 EUR 
Božje okolje: 22,80 EUR 
 
 

Božična devetdnevnica: Začnemo v četrtek, 
16. decembra. Lepo vabljeni, da bi se v čim 
večjem številu zbirali k Božični devetdnevnici. Naj bo to naša neposredna priprava na 
božič. Vabljeni tako otroci, kot odrasli. Otroci bodo v Cerknem vsak dan po božični 
devetdnevnici dodali jaslicam figure. Pri maši pa bozgodbica za otroke iz knjižice 
»Pričakuj … in presenečen boš!« 
 
Luč miru iz Betlehema: LUČ IMAM ZATE! Naši skavti bodo v naslednjem vikendu 
prinesli luč miru v naše župnije: v Cerkno prinesejo luč miru v soboto k večerni maši, 
delili jo bodo po maši in zaključenem češčenju Najsvetejšega ter v nedeljo pri vseh 
mašah v naših župnijah. Lepo prosimo, da luč miru prejmemo v miru, delila se bo pri 
oltarju, zato počakamo v vrsti v tišini in zbranosti, ki je primerna cerkvi. Če imate 
doma stekleno ohišje za svečko iz prejšnjih let, prinesite to s seboj, ostali boste lahko 
dobili komplet. Za svečko boste prispevali prostovoljni prispevek, del izkupička gre 
20. socialno ogroženim slovenskim družinam. Naj Kristus, Knez miru, katerega 
simbolizira luč miru iz Betlehema prinese mir v naša srca in v naše domove. 

ADVENT PRI NAS DOMA: Tretji adventni teden: Družina vsak večer, lahko ob 
adventnem venčku ali pa ob Marijini sliki, opravi večerno molitev. Vsaj enkrat vzamemo v 
roko Sveto pismo in skupaj preberemo odlomek iz evangelija, ki ga poslušamo na drugo 
adventno nedeljo: glej v Svetem pismu odlomek: Mt 11, 2-11.  
Večerna molitev v družini lahko zgleda takole: Naredimo znamenje križa, preberemo 
predlagani odlomek iz evangelija. Na sveto spoved se pripravljamo tako, da si vsak večer 
izprašamo vest in premislimo, kaj smo slabega storili in kaj dobrega opustili.. Če je 
potrebno, si v družini odpustimo kakšno zamero in zmolimo kesanje. Nato se primemo za 
roke in z molitvijo Oče naš prosimo za Božjo pomoč, da bo spoved prinesla osebno 
spreobrnjenje in trdni sklep o poboljšanju. Zmolimo še molitev Angel Gospodov in 
zaključimo z znamenjem križa.  
Če radi pojemo, lahko zapojemo še eno adventno ali Marijino pesem. 


