
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče:  290 EUR, 6 darovalcev 

Namesto cvetja pokojni Idi dar za župnišče: 100 EUR - sosedje 
NOVAKI  

OTALEŽ Za cerkev v Jaznah: 310 EUR, en darovalec 
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 
ČETRTA  

ADV. NED. 
 

kvatre 
 

19. DEC. 2010 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

+ Justina Špik, Gor. Novaki 24 
+ Janez in Marija Hvala, Šebrelje 23 
+ Miklavž in Izidor Šavli, Masore 22 
+ Tomaž Škvarča, Čeplez 3; za župnijo 
+ Franc Kenda, Idr. Krnice 5 
+ Andrej Lipušček, Gozdarska 9 

Poned. 20.12. 
 

Vincencij, duh. 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 

15.00 
17.00 
18.00    

Pogreb + Zofija Bevk, Dol. Nov. 4 
+ Barbara in Julče Pagon, Idrija 
++ Močnik in Obid, Pot v Čelo 
+ Evgen Kuštrin, Sedejev trg 5 

Torek, 21.12. 
 

Peter Kanizij 

Šebrelje 
Novaki 
Cerkno 

16.00 
17.00 
18.00 

Za zdravo pamet, Šebrelje 
Po namenu, Novaki 
+ Tomaž in Terezija Tušek, P na Zav 30 

Sreda, 22.12.  
 
 

Frančiška K. 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
Afrika 
 

16.30 
17.00 
18.00 

+ Cecilija Ozebek, Šebrelje 46 
+ Bernard Šturm, Jazne 10 
8. dan + Ida Hadalin, Zakriž 28 
30. dan + Marija Makuc, Labinje 9 
Na čast Materi Božji, Novaki 

Četrtek, 23.12. 
 

Janez Kancij 

Novaki 
 
Šebrelje 
Cerkno 

17.00 
 
17.00 
18.00 
 

8. dan + Zofija Bevk, Dol. Novaki 4 
Vsi pokojni, GN 55, dar GN 52 
++ starši, sestra, bratje Lapanja, Š. 78 
+ Jožefa in Ivan Moškat, Trg Pre. br. 11 
 

 Petek,   24. 12. 
 
 

SVETI VEČER 

Cerkno 
Otalež 
 
Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 

18.00 
21.30 
 
21.30 
23.30 
24.00 

V čast Kr. rojsvu za otroke in starše v žup. 
V čast Kristus. rojstvu za mlade družine 
++ Jereb, (Jazne 33), Jazne 10 
+ Tomaž Kejžar, Gor. Novaki 8 
+ Katarina Podobnik, Stopnik 30 
V čast Krist. rojstvu za žive in rajne župljane 

 Sobota, 25. 12. 
 

BOŽIČ -  
GOSPODOVO 

ROJSTVO 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče  

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

Živi in rajni, Dol. Novaki 44 
+ Peter Tušar, dar Šebrelje 15 
+ Albin, Jelko, Katarina Podobnik, Otalež 50 
+ Cvetko Sedej, C. na Plužne 9 
+ Antonija Lapanja, Idr. Krnice 5 
++ starši Vončina in Kogoj, Id. Krnice 19 

NEDELJA SV. 
DRUŽINE 

Sv. Štefan, muč.
26. 12. 2010 

Novaki
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 
11.30 

+ Štefan Purgar, DN 18, dar DN 15/a 
++ starši in brat Klemenčič, Šebrelje 52 
30. dan + Vinko Štravs, Lazec 32 
Za novokrščenko in vse župljane 
+ Franc, Rudolf, Ivana Hojak, Straža 5 
++ starši, Idr. Krnice 23 
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»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, 

je zagledalo veliko luč ... 

Zbudil si silno radost, 

naredil si veliko veselje … 

Kajti dete nam je rojeno, 

sin nam je dan« (Iz 9,1-5). 
 

Dragi župljani!  
Za nami in pred nami so bogata srečanja s Kristusom! 
V zakramentu svete spovedi smo se srečali z njegovo odpuščajočo 
ljubeznijo, v teh dneh pa se bomo z njim pogosteje srečali v svetem 
obhajilu. Naj nam bo ta duhovna hrana v pomoč, da bomo ostali z Njim 
trajno povezani. 
Na čudovit način pa se bomo z Njim srečali tudi v božični noči in na 
sam praznik. Želiva vam blagoslovljeno doživljanje te velike skrivnosti, 
ko je Bog postal eden izmed nas, da bi v naše življenje prinesel 
odrešenje, ki prinaša mir v naše srce, v naše družine, v naš narod, v ta 
svet, ki je še poln mnogih osebnih in družbenih stisk. 
Vsem, ki boste prišli k praznovanju v domače cerkve, vsem, ki boste 
zaradi bolezni ali ostarelosti ostali doma, vsem krajanom dobre volje 
želiva blagoslovljen, radosten in miru poln Božični praznik. 

 
župnik Zoran in kaplan Boštjan 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim: 
Priložnost za sveto spoved bo pred vsako sveto mašo.  
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Jan in Dejan 
Božič 25.12.: Žiga M., Primož E. Matic, 
Uroš V. 
Nedelja: Žan E., Miha, Tine, Črtomir 
Čiščenje in krašenje cerkve : Laznica 
Branje: polnoč: Andrej in Branka; 25.12.: 
Klara;        nedelja: Anka 
 

OTALEŽ: 
Bralci: polnoč: Danaja in Lilijana 

Božič: Bojana in Anica 
Nedelja: Martina 
Čiščenje in krašenje: Nada, Jelka, Zofka 
Strežniki: med tednom: Nejc 
Polnoč: Adam, Matej B., Andraž, Rok 
Božič: Gašper, Jaka, Tadeja, Ines 
 v nedeljo: Sara, Nina, Matej K., Tadej 

NOVAKI: Branje: polnoč.: Jerca in Marjanca 
Božič: Rezika, Klemen; V nedeljo:Marija 
Čiščenje in krašenje: Rojc 44, Rojc 44 
Strežniki: med tednom: Neža 
v nedeljo: polnoč: kdor bo pri maši 
Božič: Miha in Maks;  
Nedelja: Sandra, Urška 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Urša in Lara 
Polnoč: kdor pride 
Božič: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 
V nedeljo: Rok K., Matevž, Manca, Rebeka 

 
 
 

Verouk je reden od ponedeljka do srede. 
V Šebreljah 4. in 5. r. v ponedeljek namesto v sredo 
V četrtek in petek odpade verouk v Cerknem, Šebreljah in v Novakih. 
 

Otroški pevski zborček ima vaje v torek ob 17.00 v župnišču v Cerknem. 
 
 

Mladinske skupine: Cerkno: v ponedeljek takoj po maši (18.30) 
 

Strežniki imajo vaje: 
Otalež v sredo po maši.     Šebrelje: v sredo ob 16.00   Novaki v četrtek po maši.                              
 
 

ADVENTNO SPOVEDOVANJE: 
Spoved v Cerknem: v nedeljo, 19. 12. od 16.00 – 18.00: spoveduje domači 
župnik (v zakristiji), kaplan iz Idrije (leva spovednica) in župnik iz Bukovega 
(desna spovednica). 
Spoved v Novakih: v torek, 21. 12. ob 16.00, spoveduje župnik iz Spodnje 
Idrije in domači kaplan 

 

Jaslice v Otaležu: Postavljali jih boste v ponedeljek, 20. 12 ob 15.30, sodelujete iz 
Masor in Travnika. 
 

Blagoslov plezalne stene bo v Otaležu takoj po maši v nedeljo 19. 12. 

Tiskovine: Kdor želi preko župnije poravnati stroške tiskovin za leto 2011, naj to 
stori do 15. januarja. Cene: Družina 75, 40 EUR              Ognjišče 26,40 EUR                 
Prijatelj 11,70 EUR     Mohorjev koledar 19 EUR           Mohorjeva zbirka 42 EUR     
Misijonska obzorja 9 EUR   Božje okolje: 22,80 EUR 
 

Božična devetdnevnica: Vabljeni k božični devetdnevnici v tem zadnjem adventnem 
tednu. Vsak večer v Cerknem in Šebreljah, drugje kadar je maša. 
 

Blagoslov konjev v Cerknem: v nedeljo 26. 12. po maši. 
 

Župnijski pevski zbor Cerkno: vaje v torek in četrtek ob 19.00. Lepo vabljeni! 
 

Polnočnica za otroke bo v Cerknem 24. 12. ob 18.00. Lepo vabljeni k otroški 
polnočnici otroci in starši. K tej maši prinesemo kipec Jezuščka, ki ga bomo 
blagoslovili in ga boste po maši doma položili v družinske jaslice. 
 

Ofer za oba duhovnika bo pri polnočnih mašah v vseh župnijah.  Za vaše darove 
Bog povrni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nedeljo, 26. 12. bomo obhajali nedeljo sv. Družine. Pri maši blagoslov družin. 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
Z današnjim dnem sklepamo krog štirih adventnih nedelj. Štiri sveče ustvarjajo svetlobo in toplino, 
ki nas pomenljivo spominjata, da je čas Jezusovega prihoda že blizu. Kot vsako leto (ali vsako 
leto bolj) nas reklame v večini množičnih medijev prepričujejo, kaj vse moramo nakupiti in na 
kakšen način je treba okrasiti naša domovanja, da bomo lepo praznovali. Nikoli nisem verjela v to, 
da je lepota praznovanja odvisna od tega, koliko globoko moraš seči v žep. Zdi se mi 
nesprejemljivo, da bi lepoto in bogastvo praznika sploh lahko ocenjevali po tem, koliko in kakšno 
hrano lahko posameznik ali družina postavi na mizo, ali koliko lučk je razobešenih pred katero 
hišo. Če si dobro ogledamo jaslice, ki jih postavljamo, se nam odpre zanimiva podoba. Božji Sin 
se ni rodil v bleščavem Jeruzalemu, tudi v Betlehemu Marije in Jožefa niso sprejeli. Za svoj prvi 
dom si je izbral štalco - domovanje pastirjev, enega najbolj revnih in zavrženih slojev tedanjega 
ljudstva. Kljub temu naznanitev prihoda ni bila nič manj veličastna: sami nebeški angeli so bili 
glasniki vesele novice. In v svoji preprostosti in pobožnosti so jo pastirji znali sprejeti. Pripoved o 
modrih z Vzhoda pa osvetljuje še eno pomembno stvar: prihod Odrešenika so prepoznali tisti, ki 
so imeli čisto srce in odprte oči za znamenja časa. Sporočilnost teh prizorov presega sijaj 
utripajočih luči, osladnih filmov, kičaste »kvazi« božične glasbe. Omogočimo svojim otrokom, 
vnukom, pa tudi sebi, da doživimo praznovanje božiča, ki nas bo umiril in ne raztresel. Da ne bo 
božič takrat, »ko pride Božiček«… Blagoslovimo naše domove – z molitvijo in kadilom. Predvsem 
pa odprimo svoje srce in povabimo Jezusa, naj vstopi v tiste kotičke, kjer smo najbolj osamljeni, 
žalostni in revni. Razsvetlil ga bo s svojo Lučjo, ki premaga vsako temo, vsak brezup in osmisli še 
tako velik nesmisel.                                                  Alenka Hvalica 

ADVENT PRI NAS DOMA: Četrti adventni teden: V četrtem adventnem tednu se lahko 
družina zbira k večerni molitvi ob evangeljskem odlomku Mt 1, 18-24. 
V sebi poskušamo vzbuditi radost Jezusovega rojstva. Že v začetku tedna pogledamo, če je 
v škatli za jaslice vse, kar bomo potrebovali. 
Družina postavi skupaj jaslice in drevešček. Naj nam te preproste stvari pomagajo zbuditi 
otroka v sebi. 
Poleg božične devetdnevnice v cerkvi ne pozabimo ob četrti svečki na adventnem vencu 
zmoliti skupaj v družini Angel Gospodov. 

Na sveti večer, 24. 12., družina blagoslovi svoj dom: Ob jaslicah se pokrižamo, 
zmolimo desetko: ki si ga Devica rodila, nato eden od staršev zmoli naslednjo 
molitev: Gospod Bog, zahvaljujemo se ti za naš dom in te prosimo: blagoslovi 
ga. Naj bo kraj tvojega miru. V njem naj ne bo sovraštva, ampak ljubezen, naj 
ne bo nasprotij, ampak edinost. Namesto užaljenosti naj bo odpuščanje, 
namesto krivic sodelovanje. Naj ne bo žalosti, ampak veselje ter dušno in 
telesno zdravje. Tvoj nebeški blagoslov naj nas spremlja ob praznikih in v 
novem letu, da te bomo po novorojenem Odrešeniku slavili zdaj in vekomaj. 
Amen. Nato z blagoslovljeno vodo poškropimo stanovanje in molimo Oče naš, 
Zdrava Marija, Slava Očetu. Na koncu lahko zapojemo Sveta noč.


