
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 430 EUR, sedem darovalcev 

Za kurjavo: 20 EUR, en darovalec 
NOVAKI Za cerkev: 50 EUR, en darovalec 
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 

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 

Poned. 25.10. 
 

drugje  Za žive in rajne župljane 
Torek, 26.10. drugje 

 

+ Marija Slabe, Cerkljanski vrh 1 
 

Sreda, 27.10. 
 

 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
19.00 

++ starši in brat Kobal, Šebrelje 54 
+ Gabrijel Sedej, Cerkno 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 28.10. 
Simon in Tadej, ap 

Novaki 
Zakriž 

18.00 
19.00 

++ starši Peternelj in Rudolf, Dolenji 
Novaki  47/a 
Za zdravje, Zakriž 5 

  Petek,29. 10.
 

Otalež 
Cerkno 

18.00 
19.00 

+ Janez Lipužič, Lazec 14 
+ Anton in Štefanija Božič ter Slavica 
Razpet, Mostaniška 47 

 Sobota,30.10.  

Novaki 
Reka 
Cerkno 
 
Id. 
Krnice 
 

11.00
15.00 
19.00 
 
19.00 
 

++ starši Obed, Gor. Novaki 27 
V dober namen, Reka 
+Frančiška in Ciril Podobnik, 
Cerkljanski vrh 11 
+ Marija Obid in Franc Štucin, 
Idr.Krnice 7 

31. NAV. NED. 
 

Žegnanjska 
 

31. OKT. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Marija in Amalija Bevk, Gor. Nov. 6 
+ Metod Polak, Šebrelje 22 
++ starši in brata Kofol, dar Otalež 2a 
+ Ana Magajne, Močnikova 6 

 
24. – 31. 10. 2010      30. NAV. NED.    LETO:1, ŠT. 13/2010 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Danes v cerkvi obhajamo misijonsko nedeljo, ko se spomnimo 

vseh tistih, ki širom po svetu oznanjajo vero v Kristusa, pomagajo 
ljudem premagovati revščino in živeti boljše življenje. Vendar 
misijonskega poslanstva Cerkve ne opravljajo samo duhovniki, 
redovnice in redovniki. Danes se mnogi dekleta in fantje odločajo, da 
gredo na krajše ali daljše misijonsko popotovanje, da darujejo svoj čas 
in svoje talente. Vpeti so v tamkajšnje življenje in vedno se vrnejo z 
globokim zavedanjem, kako bogato živimo v materialnem smislu, a 
smo marsikdaj osiromašeni na čustvenem in duhovnem področju.  

K misijonskemu delovanju je vsak izmed nas poklican s krstom. 
Pa to ne pomeni, da se mora vsak odpraviti v Afriko, na Aljasko ali kam 
drugam. Misijonar moram biti najprej v svojem okolju in to je ponavadi 
težje kot kam odpotovati. Misijonsko delovanje pomeni solidarnost in 
pripravljenost delati dobro za širšo skupnost s preprostim ciljem: ker 
želim delati dobro, kot je to delal Jezus, in ker želim prispevati k temu, 
da bo življenje v naši skupnosti lepše.  

K solidarnosti, empatiji moramo začeti vzgajati od majhnih nog. 
Že majhnemu otroku moramo dopustiti možnost, da doživi lepoto 
dajanja in zavedanja, da je z nekim dobrim delom polepšal dan. 
»Naredi za žrtvico,« so mi kot otroku govorili. To so lahko čisto drobna 
dejanja: pridržati vrata mami, prinesti copate utrujenemu očetu, 
potolažiti jokajočo sestrico,  zmoliti  za bolno teto, ipd.  

Vzemimo svoje misijonsko poslanstvo kot obvezo, da dobro, ki 
smo ga prejeli, širimo naprej za dobro drugih.  

 
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: petek ob 17.30 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Manca in Erika 
Nedelja: Žan M., Uroš M., Aleš M., Žan E. 
Čiščenje in krašenje cerkve sv. Ana: Straža 
Čiščenje in krašenje sv. Jernej: Gorenjska 
Branje: sobota: Klara, nedelja: Ana 
 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica 
Čiščenje in krašenje: Lavra, Vilma, Karmen 
Strežniki: med tednom: Andraž 
              v nedeljo: Matej in Andraž 
 

NOVAKI: Branje: Barbara in Polona 
Čiščenje in krašenje: Purgar M. 18a in 
Peternelj 17a 
Strežniki: med tednom: Jan 
v nedeljo: Ana in Neža 
 

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

 

 
Verouk in mladinske skupine 
zaradi počitnic odpadejo. 
 

Spoved za otroke bo pred 
praznikom Vseh svetih v tem 
tednu: 
Otalež: v petek ob 17.00. 
 

 
 

Oratorijski dan v Šebreljah: V 
sredo, 27. 10. ob 09.00 
začnemo v župnišču v 
Šebreljah oratorijski dan, 
zaključek ob 15.30. Otroci naj s 
seboj prinesejo copate. 
 
 

Jejdow somn: danes popoldne ob 15.00 vabljeni k sveti maši v Zakriž.  
 
 

Diakonsko posvečenje: Danes, 24. 10., bo g. škof v Tolminu ob 
16.00 v diakona posvetil bogoslovca Gašperja Lipuščka. 
 
 

Napoved: Na praznik Vseh svetih bodo svete maše po sledečem 
razporedu: Novaki in Šebrelje 08.30, Otalež in Cerkno 10.30, Jagršče 
in sv. Jernej 15.00. Po vsaki maši bo blagoslov pokopališča, v 
Cerknem pa samo popoldne.  

ŽUPNIJSKI DOM V CERKNEM: Po sklepu članov, ki so se udeležili 
razprave o idejnem načrtu za župnijski dom v Cerknem, ki je bila v 
soboto, 16. 10. v cerkvi sv. Ane, še pisna informacija vsem župljanom: 
Vsi prisotni na seji so bili zedinjeni, da se v Cerknem potrebuje novo 
župnišče, ki bo vsebovalo delovne prostore in stanovanjski del. Idejni 
načrt je bil z manjšimi popravki sprejet. Župnišče bo veliko 2/3 sedanje 
površine, vendar v dveh etažah: v pritličju delovni prostori, v nadstropju 
pa stanovanjski del. 
Da bi mogli uresničiti našo željo in potrebo, smo vsi župljani povabljeni 
k zavestnemu darovanju prispevkov. Vsak zaposlen ali upokojen naj bi 
mesečno daroval svoj dar. Nismo določili, kolikšen naj bo ta dar, saj so 
dohodki in družinski stroški različni. Nekakšna osnova naj bi bilo 20 
EUR na mesec, dobrodošel je tudi manjši ali večji znesek, vsak po 
svojih zmožnostih. Predlagamo mesečno darovanje, ker je tako lažje 
za posameznike, obenem pa lahko tako predvidevamo, kako planirati 
bodoče delo. 
Ker bo župnijski dom v Cerknem pastoralno središče za širšo 
Cerkljansko, vabimo k darovanju po svojih zmožnostih župljane vseh 
župnij, katerih župnik biva in deluje v Cerknem in se od tu tudi 
upravljajo ostale župnije. Naj se tudi na ta način pokaže edinost 
Cerkve in njenih članov. 
Vsi se zavedamo težkih časov, a težki časi so bili vedno v zgodovini. 
Cerkljanske vasi in griči imajo povsod cerkev, ki niso znamenje obilja, 
ampak trdne vere in pripadnosti župniji in Cerkvi, nenazadnje so 
znamenje pridnih in solidarnih ljudi. Tudi danes bomo uspeli, ker smo 
sposobni združiti moči in pokazati, da zavestno pripadamo župniji in 
Cerkvi. Zato vabimo vse župljane k zavestnemu darovanju. 
Svoj dar lahko oddate osebno v župnišču, lahko pa tudi nakažete na 
TRR župnije Cerkno, Sedejev trg 1, št. računa: 047520000660620 
Nova KBM. Če pa kdo želi oddati dar anonimno, to lahko stori na pošti 
(ne na banki) tako, da na položnico namesto svojega naslova napiše: 
družina (namesto imena in priimka), donatorski prispevek (namesto 
ulice), cerkno. 
Načrte za izgradnjo župnijskega doma smo zaupali arhitektu Marku 
Cudru iz Tolmina. Računamo, da bomo do spomladi pridobili vse 
načrte in gradbeno dovoljenje. V kolikor bomo zbrali začetna sredstva, 
bomo z deli lahko začeli že spomladi 2011. 
Vsem, ki ste se že odzvali in vsem, ki se še boste, se iskreno 
zahvaljujemo.                                    župnik Zoran ter člani ŽPS in ŽGS 

OB MISIJONSKI NEDELJI: 
Danes Kristus nima svojih rok, 
ima samo naše roke, 
da z njimi dela; 
Kristus danes nima svojih nog, 
ima samo naše noge, 
da človeštvo vodi k Bogu; 
Kristus nima svojih ustnic, 
ima samo naše ustnice, 
da ljudem oznanja Božje 
kraljestvo; 
Kristus potrebuje našo pomoč, 
da človeštvu stoji ob strani. 


