
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 530 EUR, 14 darovalcev 

Za kurjavo: 25 EUR 
Za župnišče namesto cvetja pokojni Dori: neimenovani  20 EUR, 
sorodniki 190 EUR, Likar 50 EUR, prijatelji 90 EUR, domači 
120 EUR, neimenovani 20 EUR, L. in J. 15 EUR, Marinkini 
sodelavci 45 EUR 

NOVAKI  
OTALEŽ Namesto cvetja + Tončki dar za cerkev: 150 EUR, Piskovi 

Namesto cvetja + Tončki Pisk dar za cerkev: 40 EUR4 darovalci 
ŠEBRELJE  
JAGRŠČE Za župnišče v Cerknem: 100 EUR, en darovalec 

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 

 
SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 

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 

Poned. 8.11. 
 

 

Šebrelje 
Cerkno 

18.00   
18.00 

++ Jakob in Alojzija Kobal, Šebrelje 54 
++ Kandida Birtič in Štravs, Pr. br.11 

Torek, 9.11. 
Posv. lat. bazilike 

Cerkno 08.00 V čast Mariji Pomagaj za duh. poklice 

Sreda, 10.11.  
Leon I.  

 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

17.30 
18.00 

++Gregor in Slavko Svetičič,Šebrelje 47 
+ Tine Sedej, Cerkno                             
+ Karolina Zakonjšek, Sp. Idrija 

Četrtek, 11.11. 
Martin 

 

Novaki 
Zakriž       

18.00 
18.00 
 

++Terezija in Martin Primožič, Gor. Nov.37 
8.dan, + Dora Prezelj, Zakriž 5                   

Petek, 12. 11. 
 

Otalež 
Cerkno 

18.00 
18.00 

+ Jurij Peternelj, Otalež 22                     
+ Tine Sedej, Bevkova 6 

     Sobota,  
      13. 11. 

Reka 
Cerkno 

16.00 
18.00 

8. dan + Lidija Kosmač, Reka 26 
Zahvala za vse prejete dobrote, Straža 8 

33. NAV. NED.
 
 

14. NOV. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Miran Mezek, Gor. Nov. 45  
Za žive in rajne župljane 
8.dan, + Jožef Tratnik, Plužnje 14 
++ Pirih, Trebenče 6 
++ Pavšič, Idrijske  Krnice 20 
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DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Današnja nedelja je zahvalna nedelja. Daritveni oltar v cerkvi krasijo 
stvari, za katere smo Bogu posebej hvaležni. Ko sem bila še otrok, so 
se na ta dan pred oltarjem bohotili pridelani sadeži polj in sadovnjakov 
v vasi. Otroci in mladi smo pripravili tudi kakšno tematsko zahvalo (eno 
leto smo pred oltarjem izpostavili kar knjige, zvezke, šolske 
potrebščine, celo računalnik - naše pridelke..). Gotovo je en dan v letu 
veliko premalo, da bi se lahko zahvalili za vse darove, ki smo jih 
deležni. Je pa odlična priložnost za razmislek o naši hvaležnosti. Naj 
se v današnjih časih še tako čudno sliši: vse nam je podarjeno. Tudi 
to, da lahko delamo, se trudimo, da smo uspešni. Verjetno takrat niti ni 
težko biti hvaležen. Težje, a še pomembnejše je znati biti hvaležen, ko 
ne gre vse po naših načrtih, ko se podrejo sanje, ko izgubimo nekaj ali 
nekoga pomembnega. Vendar ima »hvaležnost ogromno obnovitveno 
moč. Ko se počutiš na tleh in nevreden, pripravi seznam vseh čudovitih 
reči v tvojem življenju. Napiši zahvalno sporočilo Bogu. Kmalu se boš 
smejal« (C. A. Adams). 
Dobro je, da se znamo vsak dan vzgajati k hvaležnosti in k temu 
navajati tudi otroke. Otroci se morajo še posebej danes navaditi, da se 
hrana, obleka ne znajdejo pred nami kar tako, da moramo zato delati. 
Tudi dobri medsebojni odnosi se ne kar zgodijo, ampak se moramo 
zanje truditi vsak dan. Predvsem pa morajo otroci doživeti našo 
hvaležnost Bogu, h kateremu se zatekamo po pomoč in ki blagoslavlja 
naš trud. Jutranja molitev naj bo vedno tudi zahvala za preživeto noč in 
nov začetek, večerna molitev naj bo tudi zahvala za vse 
»dogodivščine« dneva. 

 
Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30                  Šebrelje: sreda ob 17.00 
Novaki: četrtek ob 17.40                Otalež: petek ob 17.30 
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Ksenja, Katarina 
Nedelja: Kristjan, Tine, Črtomir, Jan 
Čiščenje in krašenje cerkve : Pot v Strano 
Branje: sobota:Branka, nedelja: Dolores 

OTALEŽ: 
Bralci: Danaja 
Čiščenje in krašenje: Mateja, Tatjana 
Strežniki: med tednom: Ines 
              v nedeljo: Tadeja, Ines 
 

NOVAKI: Branje: V nedeljo: Urban 
Čiščenje in krašenje:  
Lahajnar 23 in Bevk 23 
Strežniki: med tednom: Sandra 
v nedeljo: Maks, Neža 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Kaja in Mateja 
V nedeljo: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 
 
 

 

Verouk je reden, v Šebreljah pa 
namesto v sredo imajo 4. R. verouk v 
ponedeljek ob 14.30, 5. R. pa v 
ponedeljek ob 15.30, 2. in 3. R pa v 
četrtek ob 15.00. 
 

Srečanje za katehete bo v četrtek ob 
19.00. 
 

Svetopisemska skupina v ponedeljek 
po maši. 
 

Medžupnijska Karitas: v sredo po 
sveti maši (ob 18.30 v Cerknem).  
 

Ob pogrebih: Ob pokojni Dori ste 
mnogi prinesli darove za župnišče, Bog 
povrni. Velikokrat ob osmrtnicah 
slišimo, da se svojci odpovedujejo cvetju in svečam v korist takšnega ali 
drugačnega dobrega namena. Če svojci želijo dati h krsti ali žari skrinjico za 
dar za župnijo, jo lahko vzamejo v župnišču, ko prijavijo pogreb.  
 

Ob zahvalni nedelji: Dragi župljani, župnik in kaplan se iskreno zahvaljujeva 
vsem župljanom, ki na različne načine skrbite za naju. Za molitve in darove 
naj vam bo Bog bogat plačnik. In moliva: Povrni, Gospod, vsem, ki nama 
zaradi tvojega imena kaj dobrega store, z večnim življenjem! 
 

Otalež: Blagoslov domov: V kolikor ste se prijavili za blagoslov doma, 
bom v tem tednu blagoslavljal domove. Za blagoslov je lepo, če se 
zbere čim več članov družine. Pripravi se bel prtiček, svečo, križ in 
blagoslovljeno vodo. Spotoma bom pisal še knjigo faranov, zato bom 
vesel, če boste premislili datume rojstev, porok in smrti v vaši družini  v 

zadnjem stoletju.  Blagoslavljal bom: v četrtek dopoldne in popoldne v 
Otaležu, v petek dopoldne in popoldne Jazne, v soboto od 09.00 dalje 
pa Plužnje in Lazec. Travnik in Masore pa kasneje. 

 

Napovedujemo:  
1. Cecilijanka: Sveta Cecilija je zavetnica cerkvenega petja, zato 

bomo imeli sveto mašo za žive in rajne pevce vseh petih župnij. 
Vabljeni pevci v Cerkno v petek, 19. novembra ob 19.00. 

2. Srečanje za starše: Po naslednji nedelji bomo imeli srečanje 
za starše veroučencev pred adventom. V Cerknem: ponedeljek 
(15. 11.) za 2. in 3. R., v torek (16.11.) za 4., 5., 6. R.,  v sredo 
(17.11.) pa za bodoče birmance (7. in 8. R.). Starši 7. in 8. R iz 
Šebrelj in Novakov pridete v Cerkno na srečanje. 
V Novakih bo srečanje za starše 1. – 6. R. v četrtek (18. 11.) 

 

Škofova zahvala: Ko so v jeseni 
pospravljeni skoraj vsi poljski pridelki, 
obhajamo na prvo nedeljo v novembru 
zahvalno nedeljo. Že v stari zavezi se 
je Božje ljudstvo zahvaljevalo Bogu za 
vse pridelke zemlje. Danes se ne 
zahvaljujemo Bogu le za sadove 
zemlje, temveč tudi za sadove 
znanosti, tehnike in kulture. Od Boga je vse, kar smo in kar imamo: življenje, 
poklic, duhovne in gmotne dobrine. 
Letos se zahvaljujem Bogu za 25 let opravljanja škofovske službe, za vse 
sodelavce, duhovnike, redovnike in laike, za milost, ki vam je bila dana v 
duhovniškem letu, tako da ste z njo vsestransko obogateli v vsej besedi in 
vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je med vami utrdilo. Zvest je Bog, ki 
vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom (prim. 1 Kor 
1,4–9). 
S pričevanjem svojega življenja in z navdušenim izvrševanjem svojega 
poslanstva še bolj zvesto in neutrudno delajmo za prebujanje novih poklicev v 
naši škofiji! 
Zahvaljujem se duhovnikom, ki ste sprejeli premestitve in nove službe. Tako 
gradite našo škofijsko skupnost. Naj Bog nagradi vsakega od vas, ki ste se 
kljub pomislekom in težavam v duhu pokorščine opogumili, da sprejmete nove 
zadolžitve. 
Hvala za vse delo, ki ga opravljate duhovniki in verniki v različnih službah za 
blagor škofije. Bogu smo hvaležni za dvajset novih katehistinj in katehistov, ki 
so letos diplomirali. 
Hvala za vse nabirke in prispevke v korist škofije in vesoljne Cerkve. Gospod 
naj vas nagradi in blagoslovi!                 Vaš škof Metod Pirih                                          

 
Jezus jim je rekel:  
»Sinovi tega veka  
se ženijo in možijo,  
tisti pa, ki so vredni,  
da dosežejo oni vek  

in vstajenje od mrtvih,  
se ne bodo ne ženili ne možile. 

Tudi umreti ne morejo več; 
enaki so namreč angelom  

in so Božji sinovi,  
saj so sinovi vstajenja. 

 
(Lk 20,34-36)


