
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Dar za župnišče: 310 EUR, 7 darovalcev 

Namesto cvetja pokojni Dori dar za župnišče: Obid – 20 EUR, 
domači – 390 EUR, Marinkine prijateljice – 100 EUR, Vikica in 
Marija – 60 EUR, Darkovi sodelavci – 25 EUR, Martina – 20 
EUR. 

NOVAKI Dar za cerkev: 50 EUR, en darovalec 
OTALEŽ Dar za župnišče: 20 EUR, en darovalec 

ŠEBRELJE Dar za župnišče v Cerknem: 50 EUR, en darovalec 
JAGRŠČE  

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

 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
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 

Poned. 15.11. 
Albert Veliki, šk 

 

Šebrelje 
Cerkno 

17.00   
18.00 

++ starši Vojska, Šebrelje 20 
+ Amalija Tušar, C. na Plužne 19 

Torek, 16.11. 
Marjeta Škotska 

Cerkno 08.00 V dober namen, Vojkova ul. 

Sreda, 17.11.  
Elizabeta Ogrska
 

Šebrelje 
Cerkno 
Afrika 

17.00 
18.00 

+ Vera Klemenčič, Šebrelje 49 
30. dan + Justina Kosmač 
Po namenu darovalca 

Četrtek, 18.11. 
 

Novaki 
Labinje     

18.00 
17.00 
 

+ Friderik Lapanje, Gor. Novaki 64 
+ Peter Pagon, Labinje 8 

Petek, 19. 11. 
 

Lazec 
Cerkno 

17.00 
18.00 

+ Janez Lipužič, Lazec 14 
+ Jožefa Bizjak in Veronika Logar,Str.39

Sobota,  20. 11. Cerkno 18.00 ++ starši in sestre 
Za Božji blagoslov v novem šol. letu 

34. NAV. NED.
KRISTUS 
KRALJ 

 
21. NOV. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+Antonija Bončina, Dol.Nov.16/a 
++Marjan in Viktorija Česnik, Šebr. 30 
+Franc in pokoj. iz druž. Granda, Otalež 49a 
30. dan, +Aleksander Tušar, Goriška 36 
+ Angela in Tomaž Bevk, Jagršče 4/a 
 

 
 

14.  – 21.11. 2010     33. NAV. NED.     LETO:1, ŠT. 15/2010 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Zadnji teden cerkvenega leta – med praznikom Kristusa Kralja ter 1. 
Adventno nedeljo obeležujemo Teden Karitas. Do tja nas loči še cel 
teden, pa vendar 17. novembra goduje zavetnica Karitas, sv. Elizabeta 
Ogrska (Turinška). Živela je v istem času kot sv. Frančišek Asiški in se je 
navduševala nad njegovo držo ponižnosti in razdajanja za druge. Hči 
madžarskega kralja, rojena 1207, je bila že kot otrok obljubljena za 
poroko sinu turinškega deželnega kneza. Komaj štirinajstletna je 
dejansko stopila v zakon z Ludvikom IV. Ludvik jo je ves čas podpiral pri 
njenem delovanju za uboge, saj je bila s strani plemstva kritizirana 
zaradi svojega »neplemiškega obnašanja«. Papež Benedikt XVI. je v 
katehezi ob splošni avdienci letos oktobra izpostavil, da je Elizabeta 
neutrudno opravljala dela usmiljenja: vsakemu, ki je potrkal na njena 
vrata, je dala piti in jesti, ga oblekla, plačevala dolgove, skrbela za 
bolnike in pokopavala umrle. Iz svojega gradu je pogosto hodila v hiše 
revnih in jim osebno prinašala hrano. O vsem so obveščali njenega 
moža, ki pa je nekoč na obtožbe odgovoril: ''Dokler mi ne proda gradu, 
sem zadovoljen.'' Rodili so se jima trije otroci, vendar rojstva 
najmlajšega zaradi smrti v vojni Ludvik ni več doživel. Leto dni po smrti 
moža in hudih preizkušnjah, ki jih je doživela, je naredila za mnoge 
nerazumljivega: odpovedala se je zunanjemu svetu, vstopila kot 
tretjerednica v Frančiškov red, katerega zavetnica je danes. Življenje v 
uboštvu je posvetila zgolj skrbi za najrevnejše in nase prevzemala 
najnižja in najtežja dela. Umrla je stara komaj 24 let. Kot zanimivost še 
tole: na naših tleh predstavlja njeno najstarejšo upodobitev kip iz leta 
1575 v glavni niši velikega oltarja Marije Snežne nad Avčami. Mnogi 
teologi jo danes označujejo kot »svetnico pravičnosti«. 

Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30                  Šebrelje: sreda ob 16.30 
Novaki: četrtek ob 17.40                 
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Primož in Žiga 
Nedelja: Dejan, Matija, Manca in Erika 
Čiščenje in krašenje cerkve : Glavni Trg 
Branje: sobota: Erika, nedelja: Monika 

OTALEŽ: 
Bralci: Bojana 
Čiščenje in krašenje: Bernarda in Beti 
Strežniki: med tednom: Nejc in Adam 
              v nedeljo: Tadej, Matej in Gašper 
 

NOVAKI: Branje: V nedeljo: Helena 
Čiščenje in krašenje:  
Koblar 34 in Koblar M. 34 
Strežniki: med tednom: Urška 
v nedeljo:Jan, Klemen 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Rebeka in Klavdija 
V nedeljo: Rok, Luka, Matej, Gašper in Blaž 

 
 
 

 

Verouk je reden, v Šebreljah 2. in 3. R odslej redno ob  četrtkih ob 15.00. 
 
Mladinska srečanja: Cerkno v četrtek ob 19.00 
                                 Šebrelje in Novaki: petek ob 19.00 
 
Cecilijanka: Popravljamo datum: Zaradi popoldanskih služb bomo srečanje 
zborov imeli v soboto, 27. nov. 2010 z mašo ob 18.00 pri sv. Ani v Cerknem. 
 
Molitev pred Najsvetejšim: Z mislimi in petjem bomo častili Najsvetejše v 
sredo po maši v Šebreljah in v soboto po maši v Cerknem. Lepo vabljeni. 
 
Župnijski pastoralni svet Cerkno bo imel sejo v soboto po zaključenem 
češčenju v cerkvi (19.15) v učilnici župnišča. 
 
 
 
 

Otalež: Blagoslov domov: V četrtek: Travnik in Masore 
Če se kdo ni prijavil, pa bi želel blagoslov doma, se lahko še prijavi. 

 

                                             
Srečanje za starše: V tem tednu bomo imeli srečanje za starše 
veroučencev po naslednjem razporedu. Starši se udeležite srečanja za 
enega otroka, tudi če jih imate več. Če imate otroka v pripravi na prvo 
sv. obhajilo ali na birmo, se udeležite tistega srečanja. Če kdo ne more 
k svojemu razredu, naj gre pa k drugi skupini. Prav pa je, da se 
srečanj, ki so 4 krat letno, redno udeležujejo vsi starši. 
Starši 2. R. v ponedeljek ob 19.00 
Starši 4., 5. in 6. R. v torek ob 19.00 
Starši 3., 7. in 8. R. v sredo ob 19.00 (tudi starši iz Šebrelj in Novakov) 

Starši, ki ne morete priti k večernemu srečanju, imate srečanje v četrtek 
ob 08.30. 
Novaki: 1., 2.,4.,5.,6. R. v četrtek po maši (18.30) v župnišču v 
Novakih. 
 

Bira – dar za župnika in kaplana: Kot vsako leto od novembra do 
svečnice lahko po stari navadi oddate biro. Ker duhovniki živimo od 
darov ljudi, se vam za vaše darove že v naprej zahvaljujeva. 
 

Birmanci  Otalež: danes po maši pridite v zakristijo. 
 

NE UNIČENJE, AMPAK DOVRŠITEV 
 

»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, 
ki ne bi bil zrušen.« 
Te Jezusove besede so sicer veljale jeruzalemskemu templju, a se 
danes sprašujemo, ali morda ne veljajo tudi današnjemu svetu? Prvič v 
zgodovini je človeštvo sposobno s kolektivnim atomskim samomorom 
narediti konec svoji zgodovini. V nekaj urah lahko uničimo, kar je raslo 
štiri milijarde let. Za vsakega zemljana je v skladiščih več ton razstreliva 
kot hrane. Gospodarsko gledano, živi Zahod na račun tretjega sveta in 
na račun prihodnjih rodov. Sposobni smo uničiti stvarstvo in človeštvo, a 
nismo sposobni ustvariti ene same travne bilke. Človekova moč za 
rušenje je neizmerno večja kot njegova moč za graditev. 
Ob tej črni sliki prihodnosti, ki nam jo rišejo podatki o oboroževanju in 
uničevanju okolja, razumemo, da Jezusov govor o koncu in dovršitvi 
sveta ni grožnja. Vsa Nova zaveza, posebej knjiga Razodetja, je 
oznanilo velikega upanja. 
Sveto pismo nam govori, da človeška zgodovina kljub vsem grozotam 
ne bo utonila v noč samouničenja. Bog si je ne pusti iztrgati iz rok. 
Katastrofe, stiske in preizkušnje niso znanilke uničenja, temveč služijo 
končno rešitvi človeka. Tudi po dveh svetovnih vojnah in toliko 
koncentracijskih taboriščih Bog ostane Bog in je do nas neizmerno 
dober, kljub našim zablodam. On ostane Odrešenik in njegova ljubezen 
človekove zločine spreminja v zdravilo. Človek ni edini igralec v drami 
človeške zgodovine, zato smrt nima zadnje besede. Poleg njega deluje 
še Stvarnik, ki je zvest do svojega stvarstva. To omogoča upanje, ki je 
močnejše kot vse strahote sveta. 
Kristjan je trdno prepričan, da človek ne more uničiti tega, kar je 
On ustvaril. Iz te zavesti izvira globok mir. Kakšen bo konec sveta 
in kdaj se bo to zgodilo, ni odvisno od nas, temveč je v Božjih 
rokah.                                                                  


