
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Dar za župnišče: 610 EUR, 14 darovalcev 

Namesto cvetja pokojni Dori dar za župnišče: Anica in Mira: 60 
EUR 
Za kurjavo: 30 EUR, dva darovalca 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE Dar za župnišče v Cerknem: 20 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 
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 
 

Poned. 22.11. 
Cecilija, muč. 

Šebrelje 
Cerkno 

17.00   
18.00 

Za žive in rajne pevce na čast sv. Ceciliji
+ Kati Sedej, Cerkno 

Torek, 23.11. 
 

Cerkno 08.00 Za žive in rajne župljane 

Sreda, 24.11.  
 

 

Cerkno 
Šebrelje 
Afrika 

17.00 
18.00 

+ Cvetko Sedej, C. na Plužne 9 
+ Peter Tušar, Šebrelje 4 
++ Jelovčan, Kumar, Gašparin, Novaki 

Četrtek, 25.11. 
Katarina A., muč 

Novaki 
Otalež 
Cerkno    

17.00 
18.00 
18.00 
 

Vsi pokojni, Dol. Novaki 23 
+ Vinko in starši Jereb, Jazne 33 
8. dan + Viktorija jereb, Planina 15 

Petek, 26. 11. 
 

Jazne 
Cerkno 

17.00 
18.00 

30. dan + Antonija Pisk, Jazne 16 
+ Katarina Rejc, Labinje 26 

Sobota,  27. 11.
Modest, škof 

Reka 
Cerkno 
 

15.00 
18.00 

30. dan + Lidija Kosmač, Reka 26 
30. dan + Darinka Tagliatti, Vojkova 1 
V čast cv. Ceciliji za žive in rajne pevce 

PRVA 
 

ADV.    NED. 
 

28.11.2010 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
Otalež 
 

08.30 
08.30 
10.00 
11.30 
15.00 
 

++ starši Gatej – GN 10 (DN 15) 
Za žive in rajne župljane 
+ Ivan Lahajnar, Planina 40 
+ Antonija Lapanja, Idr. Krnice 3 
++ Bevk, Jazne 31 

Naslednja nedelja je prva adventna nedelja, začetek novega cerkvenega leta. 
Advent je čas priprave, čas budnosti in čuječnosti. Na to nas bo opozarjala vijola 

barva pri maši, kakor tudi, da v cerkvi ne bo v času adventa nobenega cvetja, 
samo zelenje. Kakor v cerkvi, tako tudi doma pripravimo adventni venček s 

štirimi vijola svečami. Vsako nedeljo bomo prižgali eno več. 

21.  – 28.11. 2010     34. NAV. NED.     LETO:1, ŠT. 17/2010 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Z današnjim praznovanjem nedelje Kristusa Kralja smo prišli do konca 
cerkvenega leta. Razmišljamo o tem, kakšen kralj je Jezus, kakšno je 
njegovo kraljestvo, kaj pomeni to kraljestvo za vsakega izmed nas… 
Marsikateri njegov sodobnik je pričakoval drugačnega kralja. Tudi zato 
je bil Jezus deležen nerazumevanja, zasmehovanja in na koncu 
krivične obsodbe. Kdor se v današnjem svetu izreka za kristjana, je 
prav tako podvržen enakemu procesu nerazumevanja in obsojanja. Ko 
je Jezus govoril v shodnici in razlagal besede Svetega pisma, se mnogi 
niso strinjali, v svojem besu so ga hoteli celo uničiti. Luka v evangeliju 
poroča: »On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (4,30). In naprej 
oznanjal tisto, kar je vedel, da je resnica. Ko mi  trčimo ob krivico, 
izzivanje, se je zelo težko odzvati z mirnostjo, vedrino, argumenti. A če 
na izzivanje odgovorimo s sovražnim in nasilnim ravnanjem, lahko 
situacijo še poslabšamo. Gotovo pa to ne pomeni, da moramo mirno in 
tiho prenesti vsako žalitev in zlobno opazko. V večini primerov velja na 
pomoč poklicati Svetega Duha, da bi znali prav odreagirati. Otroke je 
potrebno spodbujati, da se naučijo spopadati s težavami na miren in 
veder način. Veliko se naučijo sami v odnosih s sovrstniki, na katere 
imamo lahko starši le manjši vpliv. Zavedati pa se moramo, da imamo 
močan vpliv, kadar pohvalimo in spodbujamo vedenje, ki ga 
pričakujemo od otroka. V situaciji, ko je tarča posmeha ali 
»zafrkancije«, odreagira kot pač zmore. Ko gre huda ura mimo, se je 
dobro o tem pogovoriti. Sproščen klepet brez obtoževanja je lahko 
priložnost za učenje reagiranja v konfliktih v medsebojnih odnosih ali v 
nevarnih situacijah, ko je potrebno trezno ravnanje. Skozi pogovor 
razpredamo, katere so dobre reakcije. Ob tem gotovo dobimo kakšen 
nov uvid tudi odrasli.                                                    Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Cerkno: petek ob 17.30                  Šebrelje:  
Novaki: četrtek ob 16.40          Otalež: četrtek ob 17.40 
   

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Matic L. in Uroš V. 
Nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve : Platiševa 
Branje: sobota: Nataša, nedelja: Mihaela + 7R 

OTALEŽ: 
Bralci: Lilijana M.P. 
Čiščenje in krašenje: Kati in Ladislava 
Strežniki: med tednom: Tadej 
              v nedeljo: Sara in Nina 
 

NOVAKI: Branje: V nedeljo: Mojca + 7R 
Čiščenje in krašenje: Sedej 37 in Sedej M 37 
Strežniki: med tednom: Sonja 
v nedeljo: Sandra in Urška 
 

ŠEBRELJE: 
Strežniki:  
med tednom: Rok in Matevž 
V nedeljo: Katja, Kristina, Tina, sara 

 
 

 

Verouk je reden, v Šebreljah sredina skupina v ponedeljek ob istih urah. 
 

Mah za jaslice: Otroci, ki obiskujejo verouk, bodo prinesli mah za jaslice vsak 
v svojo župnijo, vsak eno veliko vrečo. V Cerknem za mah poskrbijo 
veroučenci 7. in 8. razreda. Mah prinesete do 3. adventne nedelje. 
 
 

Svetopisemska skupina: srečanje v ponedeljek po maši 
 
 

Cecilijanka: Pevci vseh petih župnij vabljeni v 
soboto ob 18.00 k sv. Ani v Cerkno. Najprej bo sveta 
maša za žive in rajne pevce, nato družabno srečanje 
v župnijski učilnici. Pevci in pevke boste v soboto pri 
maši v prvih klopeh, usedete se po glasovih, da 
boste lažje peli pri sveti maši. Rezervirali vam bomo 
prvih sedem klopi na obeh straneh. 
 
 

Srečanje za starše:  
Šebrelje v sredo po maši v cerkvi. 
Otalež v četrtek po maši v župnišču. 
 

Miklavž bo obiskal otroke v Cerknem v cerkvi sv. 
Ane v nedeljo, 5. 12. ob 15.30. Rad bi se srečal z otroki, ki so rojeni v času med 
1.1.2003  – 31.12.2009. Pridnih otrok ni treba prijavljati. Vsak otrok pa je povabljen, da 
nariše ali napiše kaj lepega na list, ki ga bo ob srečanju izročil Miklavžu. 
V Novakih bo obiskal otroke iste starosti na domu, ni pa še sporočil, kdaj. 
V Šebreljah bo otroke iste starosti obiskal Miklavž v nedeljo 5. 12. ob 17.00 v cerkvi. 
V Otaležu bodo otroci imeli srečanje z Miklavžem v soboto, 4. 12. ob 17.00 v župnišču. 
 
 

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. 
Adventni venčki: Na prvo adventno nedeljo bomo blagoslovili adventne venčke, ki jih otroci, 
lahko tudi odrasli, prinesete s seboj k sveti maši. Blagoslov bo v vseh cerkvah. V Cerknem bo 
pripravljen večji adventni venec pred cerkvijo. Če bo lepo vreme, bomo začeli mašo na prvo 
adventno nedeljo pri zunanjem vencu, kjer bo blagoslov, nato gremo v procesiji vsi v cerkev. 

Otalež – sv. Katarina: Zavetnico sv. Katarino bomo počastili v četrtek s sveto mašo. 
V nedeljo pa bo ob 14.00 adventna sveta spoved, ob 15.00 pa sveta maša. Spovedovala 
bosta kaplan iz Idrije g. Marko Sabotič in domači kaplan.. 
 

Miloščina za Karitas se pobira danes, na nedeljo Kristusa Kralja. 
 

 

MŽK CERKLJANSKE  - OB TEDNU KARITAS 
Medžupnijska  Karitas  Cerkljanske je dejavna na področju vseh župnij v 
Občini Cerkno:  Cerkno, Novaki, Šebrelje, Jagršče, Otalež, Bukovo, Ravne in 
Orehek  in ima okrog 20 bolj ali manj rednih sodelavk in sodelavcev, občasno 
se pridružijo tudi drugi. Duhovni vodja je kaplan g. Boštjan Fegic, voditeljica pa 
Katarina Filipič.  Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. 
In kaj je naše delo? 
1.Pomoč družinam  (letos smo razdelili okrog 3.000 kg hrane iz evropskih 
rezerv), dvema družinama smo pomagamo  pri plačilu šolske prehrane, 
nekaterim smo pomagali pri plačilu položnic za elektriko, nabavo nujne hrane, 
itd) 
2.Pomoč otrokom  (37 družin je prejelo zvezke in bone iz akcije »Otroci nas 
potrebujejo«) 
3.Pomoč starejšim in bolnim se nanaša na občasne obiske na domovih in 
ustanovah, vsaka župnija pa je pripravila 
srečanje za starejše. 
Kako dobimo potrebna sredstva? 
1.iz proračuna občine 
2.prostovoljni prispevki 
3.nabirke za nedeljo Karitas in na Vel. 
četrtek 
Bi lahko storili več? 
1.Bi, če bi imeli primerne prostore za 
skladiščenje hrane in za sprejem prosilcev 
pomoč. 
2.Če bi imeli več sredstev  (prostovoljne 
prispevke lahko oddate  v župnišču  ali  
sodelavcem, nakažete na TRR župnije z navedbo namena »Karitas«, lahko pa 
darujete ob namenskih nabirkah… Hvala za vsak dar!  
3.Če bi imeli sodelavce po vseh vaseh, ki bi dobro poznali stanje in bi 
opozarjali na stiske ki bi jih skupaj  pomagali blažiti.            (Katarina Filipič)       
 

Župnišče v Cerknem - za boljše informiranje: v preteklem tednu sem načrt župnišča 
predstavil pred Škofijsko gospodarsko upravo v Kopru. Z majhnimi popravki, vendar v 
isti velikosti, kot je bilo predstavljeno župniji, je idejni načrt sprejet tudi na škofiji. 
Arhitekt bo te popravke vnesel v idejni načrt, potem pa bo začel z izdelavo projektov za 
gradbeno dovoljenje.   Zahvaljujem se vsem, ki ste se že vključili v mesečni prispevek 
za župnišče. Do zdaj ste zbrali 4.582 EUR (76 darovalcev).   Vabim župljane vseh petih 
župnij, da združimo moči v izgradnji pastoralnega centra za župnije cerkljanske občine. 
V mesečno darovanje naj se vključijo tudi družine veroučencev.                                           

Posmehovali so se mu  
tudi vojaki; pristopali so  

in mu ponujali kisa.  
Govorili so:  

»Če si judovski kralj,  
reši samega sebe.«  

Nad njim je bil tudi napis:  
»Ta je judovski kralj.« 

(Lk 23,36-38)


