
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 596 EUR, sedem darovalcev 

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 

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 

Poned. 1.11. 
 
 

VSI SVETI 
 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Sv. Ana 
Jagršče 
SvJernej 

08.30 
08.30 
10.30 
10.30 
15.00 
15.00 

+ Jakob Jemce, Dolenji Novaki 29 
+ Andrej in vsi Lapanja, Šebrelje 24 
Za žive in rajne župljane 
+ Ivan in Frančiška Rolih, Močnikova 10 
30. dan + Jože Lapanja, Jagršče 
++ starši Likar, C. na Plužne 19 

Torek, 2.11. 
 
 

Verne duše 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
SvJernej 
Lajše 
Sv. Ana 
 

09.00 
09.00 
10.30 
10.30 
15.00 
18.00 

Po namenu sv. očeta Benedikta XVI. 
Po namenu sv. očeta Benedikta XVI. 
++ starši Peternelj, Otalež 22 
+ Martin Prezelj in vsi rajni, Zakriž 27 
Za duše v vicah 
Za duše v vicah 

Sreda, 3.11.  
 

Viktor Ptujski 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

18.00 
18.00 

++ starši Jereb, Oblakov vrh 33 
Vsi pokojni, Straža 8 
Za duhovne poklice, Dolenji Noveki 38 

Četrtek, 4.11. 
Karel 

Boromejski 

Jazne 
Novaki 
Zakriž 

16.30 
18.00 
18.00 

8. dan + Antonija Pisk, Jazne 16 
+ Milka Podobnik, dar Rožna 13 
Živi in rajni Klavžar, Zakriž 16 

PRVI  Petek,  
5. 11. 

 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
18.00 
18.00 

Za duhovne poklice, dar pevci 
+ Maks Zajc, Plužnje 25 
8. dan + Aleksander Tušar, Goriška 36 

PRVA Sobota, 
6. 11.   

Cerkno 
 

18.00 8. dan + Darinka Tagliatti, Vojkova 1 
30. dan + Ljudmila Kramar 

32. NAV. NED.
 

Zahvalna 
 

07. NOV. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Julijana in Natalija Peternelj, G.N. 50 
Po namenu, Šebrelje 59 
Za žive in rajne župljane 
++ starši Tušar, Podpleče 
+ Antonija Lapanje, Id. Krnice 3 

 

31.10.  – 7.11. 2010    31. NAV. NED.   LETO:1, ŠT. 14/2010 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Prihajajoči praznični dnevi naj bodo tudi priložnost, da razmišljamo o 
tem, kako otroku približati smrt v družini. S to situacijo se gotovo sreča 
vsak otrok.  Kadar izgubimo nekoga svojih dragih, se že odrasli težko 
soočamo s tem. Prav zato je pomembno, da se z otrokom o tem 
pogovarjamo prej. Srečanja na pokopališču ob tem času so prav 
primerna. Otroku mora doživeti pokopališče kot kraj miru, kjer se dobro 
počuti. S pokopališčem ne sme biti povezana nikakršna groza.  Otrok  
naj nas spremlja, ko urejamo grob, nosimo svečke in rože, govorimo 
mu o ljudeh, ki jih je Bog poklical k sebi v nebesa. Govorimo o tem, 
kakšni so bili ti ljudje, mogoče tudi, kako so umrli. Otrok naj dojame, da 
je smrt tudi nekaj naravnega in ne samo »groznega«.  
Kako ravnati, ko umre kdo od domačih? Naj gre otrok za pogrebom? 
Naj vidi umrlega ali naj ga ohrani v spominu, kot je bil živ? Iz lastne 
izkušnje lahko rečem, da je v vsaki starosti bolje ravnati v skladu z 
otrokovimi občutji. Se pogovarjati, ga vprašati, kaj in kako želi. V teh 
stvareh je bolje ena beseda preveč kot premalo, saj otroci vedo več, 
kot pokažejo. Naša vera je vstajenjska: Jezusova smrt na križu ni 
konec, ampak odrešitev za nas vse. In velika skrivnost vstajenja je 
zgodba veselja.  
V letošnjem pastoralnem letu dobrodelnosti in solidarnosti pa dodajmo 
tem praznikom še dobrodelno noto. Razmislimo, da bi namesto 
pretiranega okraševanja grobov nekaj namenili tudi za ljudi v stiski. Če 
se skupaj z otroki odločimo, da namesto ene same sveče podarimo 2 
evra, bomo pokazali drobno, a zelo konkretno dejanje solidarnosti. 

 
Alenka Hvalica 



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

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Lucija in Aleksandra 
Nedelja: 8. razred 
Čiščenje in krašenje cerkve : Trg pr. brigad 
Branje: 1.11.: dop.: Nataša; popoldne: Andrej 
sobota: Mihaela, nedelja: 8. R. 
 

OTALEŽ: 
Bralci: 1.11.: Martina in Darjan 
    V nedeljo: Anica P. 
Čiščenje in krašenje: Marija, Milica, Terezija 
Strežniki: med tednom: Tadeja 
              v nedeljo: 8. razred 
 

NOVAKI: Branje: 1.11.: Urban 
                 V nedeljo: 8. razred 
Čiščenje in krašenje: Tušar 20a in Peternelj 53 
Strežniki: med tednom: Klemen 
v nedeljo: Jure in Miha 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Rebeka in Manca 
V nedeljo: 8. razred 

 
 

Strežniki: 1. novembra pridite v zakristijo v čim večjem številu. 
 

 

Verouk odpade v ponedeljek, ostale dneve je običajno. V Šebreljah 
prvoobhajanci v četrtek ob 15.00. 
 

8. razred: naslednjo nedeljo sodeluje pri sveti maši vsak v svoji župniji. 
 

Mladinska skupina v Cerknem bo v četrtek ob 19.00 
 

Mladinska skupina v Šebreljah bo v petek ob 19.30. 
 

Mladinska skupina v Novakih bo v petek ob 19.30. 
 

Praznik Vseh svetih: Pred nami je eden od štirih zapovedanih 
praznikov: Vsi sveti. Za kristjane to ni dan 
mrtvih, ampak dan, ko se spominjamo vseh 
tistih, ki so v nebesih. Cerkev mnoge rajne 
razglasi za svetnike in nam jih postavlja za 
zgled in vzor hoje za Kristusom, ti imajo tudi 
svoj godovni dan. Ker pa verjamemo, da je 
večina naših rajnih pri Bogu v nebesih, čeprav 
niso od Cerkve razglašeni za svetnike, je 1. 
november spomin nanje. Vsakdo, ki je pri Bogu, 
je svetnik, ker je v svojem življenju uresničil svoje poslanstvo, še več, 
sprejel je, da je Kristus naš odrešenik. V moči Kristusove spravne smrti 
in vstajenja se nam odpirajo vrata v večno življenje. Zato je 1. 
november praznik vseh, ki živijo pri Bogu v nebesih. Cerkev namreč 
nismo le tisti, ki smo na zemlji, ampak tudi vsi verni rajni. 
Pri prazničnih mašah bo ofer za cerkev po vseh župnijah. 

Blagoslov grobov: bo na praznik Vseh svetih po 
mašah. Pokopališče je kraj miru in Božja njiva, kjer 
počivajo naši rajni, zato ohranimo mir, tišino in 
spoštljiv odnos do pokojnih.  
Svečka na grobu naj bo znamenje vere v večno 
življenje, molitev pa prošnja k Bogu za rajne. 
Množica svečk nič ne pomaga, le molitev doseže 
naše drage rajne! 
 

Molitev za rajne: Po krščanski navadi molimo 1. nov. zvečer tri dele 
rožnega venca za rajne. Pri sv. Jerneju bo molitev ob 18.00, po drugih 
župnijah pa kot vsako leto. Lepo vabljeni. 
 

Spomin vseh vernih rajnih obhajamo 2. novembra. Ta dan se spominjamo 
vseh rajnih, ki so še na poti očiščevanja, torej v vicah. Zanje molimo in 
prosimo Boga, da bi smeli čim prej biti deležni popolne sreče med svetniki. 
Večina naših svetih maš se daruje za rajne. To je znamenje naše povezanosti 
s Cerkvijo v vicah. Duše rajnih namreč potrebujejo naše molitve in svete 
maše, da bi bile očiščene človeških grehov in bile sprejete k Bogu. 
 

Popolni odpustek: Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni 
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je 
mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na 
prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo 
po namenu sv. Očeta (npr. očenaš). 
 

Prvi petek: Vabljeni k sveti maši. Bolnike in starejše bova obiskala na 
domu v dopoldanskem času. V Novakih pa v četrtek dopoldne. 
 

Srečanje za strežnike: V Šebreljah srečanje za vse strežnike v sredo 
ob 17.00, v Novakih v četrtek po maši, v Otaležu v petek ob 17.00, v 
Cerknem pa v soboto ob 09.00. Če bo lepo vreme, bomo šli peš na 
Lajše in se vrnemo do 12.00. Vabljeni vsi, tudi novi strežniki. 
 

Molitvene ure bodo v tem tednu: V Šebreljah v sredo po maši, v 
Novakih v četrtek ob 17.00, v Otaležu v petek ob 17.30, v Cerknem v 
soboto po maši. Vabljeni k češčenju Najsvetejšega.  
 

Otroške maše: V tednu prvega petka vabljeni otroci k otroškim 
mašam: v sredo v Šebreljah, v četrtek v Novakih, v petek v Otaležu in 
v Cerknem. 
 

Zahvalno nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 7. novembra. Zahvalili se 
bomo Bogu za prejete dobrote v tem letu. Temu primerno lahko tudi 
okrasimo naše oltarje. 

Gospod, daj 
rajnim večni mir 

in pokoj, 
in večna luč naj 

jim sveti. 
Naj počivajo v 

miru.  
Amen! 


