
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 693 EUR, enajst darovalcev 

Za cerkev: 170 EUR, en darovalec 
NOVAKI Za Salamonove otoke: 50 EUR, en darovaec 
OTALEŽ 30 EUR za župnišče v Cerknem, en darovalec 

ŠEBRELJE Za župnišče v Cerknem: 40 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 
PRVA 

POST. NED. 
 

13. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Pavla Peternelj, Sedejev trg 5 
+ Mimica Mlakar, Šebrelje 19 
+ Jože Kacin, Plužnje 12 
++ starši Rolih in po os. nam., Moč. 10 
30. dan + Jože Poljanec;  za župnijo 

Poned. 14. 3. 
 

Matilda, kraljica 

Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

+ Anton Ozebek, Šebrelje 29/a 
++ starši Vončina in Tušar, Šebrelje 5/a 
8. dan + Lidija Moškat, Planina 12 

Torek,  15. 3. 
Klemen Dvoržak 

Cerkno 
 

08.00 
 

++ Mravlje, Planina 39 
+ Anton Vončina in Marko Obid, Goriška 6 

Sreda, 16. 3. 
 

Šebrelje 
Cerkno 

18.00 
18.00 

++ starši Rejec, Šebrelje 19 
8. dan + Jože Seljak, Zakriž 18 
+ Vinko Kofol, Močnikova 8 

Četrtek, 17. 3. 
 

Patrik, šk 

Zakriž 
 
Novaki 
 

17.00 
 
17.00 

+ Petra in starši Prezelj, Zakriž 5 
Za žive in rajne Zakrižane, dar društvo 
++ Uršič in Eržen, Gor. Novaki 65 

Petek,  18. 3. 
 

Ciril Jeruzalemski 

Lazec 
Cerkno 

17.00 
18.00 

+ brat in starši Golja, Lazec 18 
8. dan + Andreja Obid, Pot na Zavrte 16 
+ Tine in Kristina Sedej 

Sobota,  19. 3. 
 

Jožef,  
Jezusov rednik 

Cerkno 
Otalež 
Šebrelje 
Cerkno 
 
 
 
 

08.00 
16.30 
18.00 
18.00 
 
 

 

Za župnijsko skupnost 
+ Andrej Magajne, Masore 19 
++ Vojska, Šebrelje 7 
++ starši in brat Močnik, Gorje 3 
+ Jožefa Kutin,Vrsno, dar Labinje 15 

DRUGA 
POST. NED. 

 
20. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Jožef Razpet, Dol. Novaki 40 
++ Lapanja, Šebrelje 79 
+ duh. Janez Lapanja 
+ Davorin Likar, Otalež 28 
+ Kristina Štremfelj, Vojkova 5 
Vsi pokojni, Jagršče 21 

Ponedeljek, sreda in nedelja rožni venec 20 minut pred mašo v Cerknem  
Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  

mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 
 

13. – 20. 3. 2011           1. POST. NED.       LETO: 2, ŠT. 11/11 

 
 
 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
Na začetku postnega časa smo povabljeni h 
konkretnim postnim sklepom, katerih namen je 
globlja povezanost z Jezusom, pa tudi duhovna 
vaja za vsakega izmed nas. Izkoristimo ta čas za 
to, da v svojem življenju pregledamo, kakšne so 
naše prioritete. Odkrijmo, kje so naše 
pomanjkljivosti (npr. če s čim škodimo lastnemu 
zdravju), poskušajmo to popraviti. Pridružimo se 
akciji 40 dni brez alkohola – tudi zaradi 
solidarnosti do tistih, ki trpijo zaradi posledic 
prekomernega uživanja. Naredimo nekaj 
konkretnega zase, obudimo pa tudi dobrodelnost 
do drugih. Glavne »sestavine« posta so molitev, 
dobra dela in miloščina. Poskušajmo to približati 

tudi otrokom. Mavrica tudi letos prinaša postni koledar, kjer je otroku na viden 
način predstavljena pot do velike noči. Naloge so sicer bolj primerne za 
šolarje, ampak z malo starševske domišljije jih lahko priredimo tudi za manjše 
otroke. Pri nas uporabljamo kocko dobrih del (na vsaki ploskvi je napisana 
neka dolžnost, npr. Nekoga razveselim. Poslušam. Delim.). Vsak večer pri 
večerni molitvi jo vržemo in vsak dobi nalogo, za katero se naslednji dan trudi. 
Naslednji večer se pogovorimo, kako nam je šlo, in premaknemo srček za 
mesto više na poti. Mogoče pa boste dali na krožnik za vsako postno nedeljo 
eno svečko in kot pri adventnem venčku vsakič prižgali eno svečko več. Ne 
glede na to, kaj naredimo, spodbujajmo sebe in otroke k doslednosti. Mogoče 
se nam kdaj ne bo ljubilo, (otroke zelo hitro mine začetna zagnanost), ampak 
za vse dobre stvari, za vsak napredek se je potrebno in vredno potruditi. Naj 
bo postni čas res blagoslovljen čas v naših družinah.  

Alenka Hvalica 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Manca in Erika 
Nedelja: Ksenija, Katarina, Žiga, Primož 
Čiščenje in krašenje cerkve : C. na Plužne 
Branje:  sobota: Sandro; nedelja: Meta                 

OTALEŽ: 
Bralci: Katarina 
Čiščenje in krašenje: Marija, milica, Terezija 
Strežniki: med tednom: Nejc in Tadej 
             v nedeljo: Nejc, Tadej, Mate K., Sara 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Darja P. 
Čiščenje krašenje: Mlakar 25 in Mavri M. 25 
Strežniki: med tednom: Miha 
               v nedeljo: Maks in Jan 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Manca in Rebeka 
v  nedeljo: Manca, Rebeka, Kaja, Mateja 

 
 
 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                     
Šebrelje v ponedeljek ob 16.40     
Novaki v četrtek ob 16.40 
Cerkno v petek ob 17.30 
Otalež v soboto ob 16.15 
 

Verouk je reden za vse skupine.  
 

Mladinska srečanja:  
Cerkno v petek ob 19.00  
Novaki v petek ob 19.00 
 

Slavilna molitev pred Najsvetejšim 
bo v soboto po maši. V postnem času 
se potrudimo in počastimo Jezusa, ki 
se je za nas daroval na križu. V vrtu 
Getsemani Jezus z žalostjo ugotavlja: 
»Eno uro niste mogli čuti z menoj?« 
Kaj bi rekel nam? 
 

Dekanijsko srečanje članov 
ŽPS: bo v Idriji v soboto, 19. 3. 
2011. Odhod iz Cerkna ob 08.30 
izpred župnišča, da se 
razporedimo po avtomobilih. Iz 
ostalih župnij se dogovorite sami. 
Začetek v župnišču v Idriji ob 
09.00, zaključek ob 13.00. 
 

Križev pot: V postnem času 
želimo biti blizu Jezusu, ki je za nas trpel, zato se 
bomo radi udeleževali križevega pota: 
Cerkno: petek ob 18.00 (bralci ter 1. in 2. R.)          
Šebrelje: petek ob 18.00 (6. razred) 
Novaki: četrtek ob 17.00 (1. in 2. R.) 
Zakriž: četrtek ob 17.00 
Lazec: petek ob 17.00 
Jagršče: nedelja ob 11.30 
 

Sodelovanje pri križevem potu v Cerknem: 
petek 18.3.: bralci in otroci 1. in 2. R.; petek 25.3.: svetopisemska skupina in 
prvoobhajanci; petek 1. 4.: odrasli skavti in 4. – 5. R; petek 8. 4.: člani ŽPS in 
ŽGS, zbor ter 6. R.; petek 15. 4.: SKVO ter 7., 8. R 
 

 

Križev pot v Zakrižu bo v nedeljo 27. marca popoldne. Če bo slabo vreme, 
pa 3. aprila. Skupine za sodelovanje pri križevem potu bodo objavljene 
naslednjo nedeljo.  
 

Krašenje cerkve v postu: V postu se v cerkev ne daje nobenega cvetja.  
 
 

Srečanja za starše v Cerknem bodo v tem tednu: 
Ponedeljek 14.3. – 7. in 8. razred ob 18.30 
Torek 15. 3. – 4., 5., 6. razred ob 18.30 
Četrtek, 17. 3. – 2. razred ob 18.00 
 

Srečanje za starše v Šebreljah bo v sredo, 16. 3. po maši v župnišču 
 

Starši, ki se v Novakih niste udeležili srečanja, pridite v Cerkno. 
Starši pridete na eno srečanje, tudi če imate več otrok. 
 

 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 2011. Romanje ima namen 
poživiti naše duhovno življenje, zato bo imelo molitveni značaj, vmes pa si bomo 
pogledali še kaj zanimivega. Vabim vas, da se vpišete na to romanje. Bivanje s hrano 
stane 81 EUR, prevoz pa 49 EUR. Pri vpisu plačate akontacijo 50 EUR, ostalo ob 
odhodu. Prijave sprejemata župnik in kaplan. 
 
Bratovščina odraslih skavtov bo imela srečanje v ponedeljek, 14. 3. , začetek ob 
18.00 s sveto mašo in nato srečanje v učilnici župnišča. Vabljeni tudi novi člani.  
 

Srečanje katehetov bo v četrtek ob 19.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Post pri nas doma: Poživimo družinsko molitev pri nas doma. V prvem postnem 
tednu naj se družina zbere k večerni molitvi ob znamenju 
križa. Lahko si prižgemo tudi svečko. Molimo prvo desetko 
žalostnega dela rožnega venca: ki je za nas krvavi pot potil. 
(Oče naš, deset krat Zdrava Marija, Slava Očetu. In vzklik: 
Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet 
odrešil!) Jezus je strah pred trpljenjem premagal tako, da se 
je predal v Očetovo voljo: »Oče, če je mogoče, naj gre ta 
kelih trpljenja mimo mene, toda ne moja, ampak tvoja volja 
naj se zgodi!« Naj nam molitev pomaga, da bomo v postnem 
času napredovali v odločni hoji za Jezusom. 
 

Praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika, bomo obhajali v soboto. Vabljeni k sveti 
maši. S tem dnevom tudi začenjamo TEDEN DRUŽINE, ki ga vsako leto obhajamo v 
času med sv. Jožefom in Gospodovim oznanjenjem Mariji (Materinski praznik). V naših 
molitvah se spomnimo tudi na naše družine, da bi bile vesele nosilke življenja in 
krščanskih vrednot. 
 

1 Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da 
bi ga hudič skušal. 2 Ko se je postil 
štirideset dni in štirideset noči, je postal 
naposled lačen. 3 In pristopil je skušnjavec 
in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti 
kamni postanejo kruh.« 4 On pa je  dgovoril: 
»Pisano je: Človek naj ne živi samo od 
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz 
Božjih ust.« 5 Tedaj ga je hudič vzel s seboj 
v sveto mesto in ga postavil vrh templja 
6 ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, 
kajti pisano je: Svojim angelom bo zate 
zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili,  
da z nogo ne zadeneš ob kamen.«  
7 Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne 
preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 8 Spet 
ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. 
Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in 
njihovo slavo 9 ter mu rekel: »Vse to ti bom 
dal, če padeš predme in me moliš.«  
10 Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, 
kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli  
in njemu samemu služi!«  (Mt 4, 1-10) 


