
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 240 EUR, 4 darovalcev 

Za drva: 50 EUR, 1 darovalec 
Za Karitas: 30 EUR, 1 darovalec 
 

NOVAKI Namesto cvetja pokojni Rozaliji: 387,00 EUR 
OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 20 EUR 

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE  

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

 
 

 
 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

 

PRVA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
 

27. NOV. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
Otalež 
 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
11.30 
15.00 
 

8. dan + Rozalija kokelj, Gor. Novaki 31 
+ Vencelj Pavšič, Šebrelje 87 
+ nadškof F. B. Sedej, 80. obl. smrti  
Po namenu, Idrijske Krnice 4/a 
+ Maksimilijan Zajc, Plužnje 25 
Za žive in ++ župljane na čast sv. Katarini 

Poned, 28. 11. 
 

Cerkno 18.00 + Pavla in Mirko Svetičič, Rožna 8 
8. dan + Edvard Makuc, Gorje 27 

Torek,  29. 11. 
 
. 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
17.00 

Molitev hvalnic 
+ Justina Kosmač, Trg prekom. brigad 5 
+ Ema Erjavec in Jožefa Svetičič, Šeb. 29 
+ Viktor Lapanja, dar družina Stražar 
 

Sreda, 30. 11. 
 

Andrej, ap 
Zakriž 
Cerkno 

17.00 
18.00 

++ starši Špik, Zakriž 8, dar Bevkova 10 
+ duh. Andrej Sedej, Bevkova 6 
+ mama Klančič 

Četrtek,  01. 12.  
 

Šebrelje 
 

Novaki 
 

17.00 
17.00 

Za duhovne poklice, Šebrelje 56 
+ Miha in Marija Gatej, Gor. Nov. 10 
++ Kenda, Gorenji Novaki 2 
 

 PRVI Petek, 
2.12. 

 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

Za duhovne poklice, Lazec 33 
+ Franc Lipužič, Straža 23 
Za duhovne poklice, dar ŽRV 
 

PRVA Sobota,  
3. 12. 

Frančišek Ksaver 

Šebrelje 
Cerkno 

17.00 
18.00 

++ Bevk in Klemenčič, Šebrelje 42/a 
+ Ivan Lahajnar, Planina 40 
V čast Srcu Marijinemu za naše družine 

DRUGA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
04. DEC. 2011 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Šebrelje 
Id.Krnice 

08.30 
10.00 
10.00 
16.00 
16.00 

+ Anica Oblak, Dobravšce 10, dar DN 15a 
Obl. + Vinko Štravs, Lazec 32 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36; za župnijo 
++ Skvarča in Hvala, Šebrelje 18 
Po namenu, Idr. Krnice 27 

 

 
Ponedeljek, torek in sredo maša v Cerknem v župnišču v kapeli, skozi glavni 

vhod in veroučno učilnico pridemo do kapele. 
 

Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar, duhovnik na študiju. 

27. XI.  – 4. XII. 2011     1. ADV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 48/2011 

 

 

Pismo slovenskih škofov pred volitvami 2011

Slovenski škofje 

 
 
Slovenski škofje želimo pred bližnjimi državnozborskimi volitvami najprej 
poudariti, da so volitve najpomembnejši trenutek v življenju demokratične 
družbe. Dejansko gre za edino priložnost, ko državljani neposredno odločamo 
o svoji prihodnosti. Zato sta udeležba na volitvah ter odgovorna in premišljena 
izbira pravih kandidatov pomembna moralna dolžnost, ki izvira iz naše 
soodgovornosti za gmotno in duhovno blaginjo vseh prebivalcev Slovenije. 
Vse verujoče rojake in vse druge državljane pozivamo, naj se volitev 
zanesljivo udeležijo in preudarno volijo. Glas vsakega je enako pomemben in 
enako potreben. Zato volitve ne smemo lahkomiselno opustiti in se 
odpovedati dostojanstvu svobodnega državljana, ki zna del odgovornosti za 
širšo skupnost sprejeti tudi nase.  
Od zadnjih državnozborskih volitev so se razmere v Sloveniji močno 
spremenile in poslabšale. Smo globoko v gospodarski in moralni krizi. Tudi 
zato je zelo pomembno, da skrbno pretehtamo svojo odločitev in damo svoj 
glas tisti politični stranki, od katere lahko pričakujemo, da bo spoštovala in 
uveljavljala temeljne vrednote in ključna izhodišča za našo boljšo prihodnost. 
To je najprej pravna država, ki bo dosledno uveljavljala načelo pravičnosti in 
poštenja ter ustvarjala možnosti za gospodarski razvoj z novimi delovnimi 
mesti in pravično porazdelitvijo dobrin. 
Potrebujemo demokratično državo, ki bo spoštovala življenje in človekovo 
dostojanstvo, ki bo varovala družino, posvečala dolžno pozornost vzgoji 
mladine za vrednote, na katerih temelji pošteno in srečno življenje, ter skrbela 
za solidarnost z ljudmi v stiski in preizkušnji ter za zdravo okolje. 
Kot katoličani pa bomo pozorni tudi na to, da bomo izvolili poslance, ki 
priznavajo pomembnost krščanskih vrednot v družbi in so v svojem okolju 
dokazali, da so vredni našega zaupanja. Na koncu ne moremo mimo znanih 
in vedno veljavnih besed svetniškega škofa bl. Antona Martina Slomška: »Še 
enkrat vam rečem: volite modro, izvolite dobro; kakor si boste sami postlali, 
tako boste ležali.«             

 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 16.40;       Cerkno v petek in soboto ob 17.30;  
Novaki v četrtek ob 16.40          Otalež v petek ob 17.40  
 
Pobožnost na čast Srcu Jezusovemu bomo opravili v četrtek v Šebreljah in Novakih, 
v petek pa v Otaležu in Cerknem. Lepo vabljeni k sveti spovedi, maši in obhajilu. 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
med tednom: Nik Ortar in Vili Božič 

  

Nedelja:Primož, Matic, Žan M., Žan E. 
Čiščenje in krašenje cerkve: Poče 
Branje                

: sobota: Monika; nedelja: Meta 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Uroš 
Čiščenje,krašenje: Anita in Bogdana 
Strežniki:
nedelja: Rok, Adam, Matej, Andraž 

 med tednom: Nejc in Tadej 

NOVAKI: Branje: nedelja: Štefka 
Čiščenje,kraš.: Razpet M. 20, Razpet I. 20 
Strežniki:
                v nedeljo: Sonja in žan 

  med tednom: Ana 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Urša in Lara 
Strežniki: 

nedelja: Rok, Matevž, Manca, Rebeka 
 

 
Verouk  je v tem tednu reden za vse skupine, odpade le za 3. Razred v Cerknem 
zaradi neodložljivih obveznosti. 
 

Nauk za odrasle bo v ponedeljek  ob 18.30 
 

Animacijska skupina Vera in Luč v ponedeljek ob 19.30. 
 

Mladinska skupina v Cerknem v soboto ob 19.30. 
 

Mladi iz Šebrelj: Vabljeni na srečanje v petek ob 19.00. 
 

Obisk bolnih in ostarelih ob prvem petku: v četrtek bova sveto obhajilo prinesla v 
Novake, v petek pa v župnijo Šebrelje, Otalež in Cerkno. Bolniki bodo imeli priložnost 
tudi za sveto spoved. 
 

Prva sobota: priložnost za molitev pred Najsvetejšim: V soboto bo najsvetejše 
izpostavljeno v župnijski kapeli, ker je v cerkvi hladno. Od 09.00 do 17.30 boste imeli 
priložnost, da pridete pred Najsvetejše. Ob 17.30 bomo Najsvetejše izpostavili v cerkvi, 
kjer bo skupna molitev in sklep češčenja ter maša ob 18.00. Kdor le more, naj pride 
kadarkoli, vrata župnišča bodo odprta cel dan, ni treba zvoniti. Vstopite v hodnik in 
skozi veroučno učilnico pridete do kapele, kjer bo izpostavljeno najsvetejše. 
 

Rožni venec za može in fante: Naslednja nedelja je prva v mesecu, po maši molitev 
za fante in može, obenem priložnost za klepet o gospodarskih zadevah. 
 

Bira: Po običaju boste lahko dar za oba duhovnika oddali med novembrom in 
februarjem. Ker duhovniki delujemo za vernike in nimamo nobenega drugega 
dohodka, se dobrim župljanom priporočava za vaše darove. Ker nekateri sprašujejo, 
kolikšen naj bo prispevek, se vsakemu gospodinjstvu priporoča, naj prispeva dar v 
vrednosti treh mašnih darov skupaj za oba duhovnika. Vsak pa sam presodi, kolikšen 
bo ta dar glede na osebne zmožnosti. Vsem Bog povrni že v naprej!  
 
 

Obisk birmanskih družin: Torek, sreda in četrtek zvečer med 18.00 in 20.00 in v 
soboto dopoldne po razporedu, kot smo se dogovorili. 
 

Miklavževanje: V Novakih bo Miklavževa odprava obiskala otroke na domu, starši jih 
prijavite Janku Mavri, Gor. Novaki 25, GSM: 031 711 865. Obisk na domu bo v soboto, 
3. 12. pozno popoldne. Če kdo ne želi obiska na domu, se lahko pridruži 
miklavževanju v Cerknem. 
V Otaležu bo miklavževanje v soboto, 3. 12. ob 16.00 v župnišču. 
V Šebreljah bo v soboto, 3. 12. Maša ob 17.00, sledilo bo miklavževanje 
V Cerknem bo Miklavž obiskal otroke v nedeljo, 4. 12. ob 15.30. Vabljeni otroci, ki so 
rojeni med 1.1.2004 – 31. 12. 2010. Otroci, ki želijo, da jih Miklavž obdari, naj s seboj 
prinesejo eno risbico, ki jo bodo izročili Miklavžu. Vesel bo otroških izdelkov. 
V Idrijskih Krnicah

 

 bo v nedeljo sveta maša ob 16.00, sledilo bo miklavževanje za 
otroke. 
Koledarji 2012: V župnišču v Cerknem in v zakristijah ostalih župnij lahko dobite 
Marijanski koledar, cena 2 EUR.  
 

Družinska pratika 2012 je tudi na razpolago, cena 5 EUR. 
 
 

Pogrebi pri sv. Jerneju: iščemo enega ali dva župljana, župljanki, ki bi bili pripravljeni 
poskrbeti za zvonjenje in miloščino pri pogrebih.. 
 

Tečaj za zakon: četrto srečanje bo v soboto ob 19.00. 
 

Spovedovanje v Otaležu in sv. Katarina: na prvo adventno nedeljo bo v Otaležu 
spovedovanje ob 14.00, spovedovala bosta cerkljanski in idrijski kaplan, ob 15.00 pa 
bo sveta maša na čast župnijski zavetnici sveti Katarini. Ker bodo pridne gospodinje 
gotovo kaj napekle, se bomo vsi radi ustavili v župnišču. 
 
Nadškof Sedej:  zahvaljujem se g. škofu Metodu, ki se je na hitro odzval in prišel 
obhajat sveto mašo ob 80. Letnici smrti cerkljanskega rojaka nadškofa Frančiška, 
Borgia Sedeja. 
 

Mah za jaslice v cerkvi: otroci naj vsak v svojo župnijsko cerkev čim prej prinesejo 
vsak eno vrečo mahu za jaslice. 
 

Adventna spoved v Šebreljah bo v nedeljo, 4. decembra: začetek ob 14.30, maša ob 
16.00. Poleg domačih duhovnikov bo spovedoval še župnik Marjan iz Bukovega. 
 

Naj se sliši vaš glas! 
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Slovenska Karitas in Svet katoliških 
laikov Slovenije, ki združuje 28 organizacij in združenj, so predstavili dokument z naslovom "Naj 
se sliši vaš glas"! Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije 2011. 
V njem izpostavljajo temeljne vrednote, ki so sestavni del katoliškega pogleda na svet, in pomen 
aktivnega sodelovanja in udeležbe na predčasnih državnozborskih volitvah. 
V publikaciji posebno pozornost namenjajo naslednjim področjem družbenega nauka Cerkve:  
spoštovanje življenja in človekovega dostojanstva,skrb za zakonsko zvezo in družino, posebna 
skrb za uboge in ostarele, spoštovanje načela pravičnosti in enakosti, vzgoja za demokracijo in 
družbeno kritičnost, prizadevanje za zdravo in čisto okolje, prizadevanje za socialno pravičnost in 
mir v svetu. Na koncu so zapisali, da so »volitve čas, ko so državljani poklicani k odločanju o 
skupni prihodnosti. Za vsakega katoličana je udeležba na volitvah in izbira ustreznih kandidatov 
pomembna moralna in demokratična dolžnost, saj s preudarno in dobro izbiro prispevajo k 
skupnemu dobremu celotne družbe. Zato je pomembno, da svoj glas na volitvah oddajo šele 
takrat, ko razumno pretehtajo med različnimi političnimi ponudbami, njihovo vrednostno 
orientacijo in osebami, ki za programi stojijo«. 

 


