
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 315 EUR, 6 darovalcev 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE Dar za župnišče Cerkno: 130 EUR, dva darovalca 
Za Karitas. 30 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 
23. NAV. NED. 

 
Angelska 

 
04. SEPT. 2011 

Novaki 
Sv. Ivan 
Otalež 
Cerkno 
Na jezeru 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
15.00 

+ Dušan Likar, Gor. Novaki 35 
Obl. + Angel Lapanja, Š. 85, dar Š 79 
+ Jurij Peternelj, Otalež 22 
+ Angela Jeram, Podlanišče 46 
+ Justina in Aleksander Jeram, Sed. 4 

Poned, 5. 9. 
Mati Terezija 

Cerkno 19.00 8. dan + Zofija Božič, Straža 
Vsi pokojni, Cvetkova 53 
 

Torek,  6. 9. 
 

Šebrelje 
Cerkno 
 

18.00 
19.00 

Po namenu, Šebrelje 47 
+ Franc Močnik, Reka 16 
St. starši Marolt in Štrancar, Cvetkova 35 

Sreda,  7. 9. 
Regina 

Cerkno 
 
Zakriž 

19.00 
 
19.00 
 
 
 

+ Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 
+ Peter in Marija Prezelj, Ravne 19 
V čast Materi Božji, Zakriž 37 

Četrtek,  8. 9.  
Rojstvo Device 

Marije 

Otalež 
Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
 

17.30 
17.30 
19.00 
19.00 
 
 
 

+ Marija Leban, Lazec 15, dar Logar, Idrija 
Vsi pok., GN 20, po namenu darovalca 
++ starši in bratje Vojska, Šebrelje 57 
+ Andrej Mažgon, Cesta OF 32 
+ Pavla Obid, dar Čelik, Brce 7, nam. cvetja 

 Petek, 9. 9. 
 

Cerkno 
 
 
 

19.00 
 
 
 

+ Damjan Tušar, Rožna 10 
+ Frančiška Mravlje, Čeplez 13 

Sobota, 10. 9. 
 

Sv. Ivan 
Cerkno 

16.00 
19.00 

V čast Svetemu Duhu za birmance in starše 
+ Franc Hojak, Straža 5 
Za duhovne poklice, Rožna 10 

24. NAV. NED. 
 
 

11. SEPT. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Slavko Kenda, Dol. Novaki 16 
Vsi ++ Klemenčič, Obl. Vrh 31 
V čast Materi Božji za mladino, Laz. 26 
Za novokrščence in njihove družine 
+ Kristina in Pavle Rejc, Jagršče 22 
Za žive in rajne župljane 
 

 

 

Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar, 
ki je na študiju v tujini 

 

Člani ŽPS: Medžupnijsko srečanje članov ŽPS bo v soboto, 24. 9. od 09.00 – 
12.00 v župnišču v Otaležu. Dnevni red bo poslan z vabilom po pošti. 

4. – 11.9. 2011     23. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 36/2011 

 
 

IZ PRIDIGE ŠKOFA METODA V LOGU PRI VIPAVI OB ZAČETKU ŠOL. LETA 
…   »Od kod me poznaš«, Natanel sprašuje Jezusa. Zelo prijetno smo presenečeni, ko se zgodi, 
da nas kdo prepozna, ne da bi pričakovali. 
To nas spomni na dogodke, ki smo jih doživeli skupaj in nam prikliče v spomin stvari, ki smo jih 
že pozabili. Vsa ta presenečenja so lahko skrita v enem samem srečanju. Človek je ustvarjen, 
da se sreča s sočlovekom. Človek želi biti ljubljen in iskan kot človek. In prav Jezus je kot pravi 
človek po neskončnem bogastvu svoje ljubezni iskalec ljudi. On išče ljudi na delovnih mestih, 
po šolah, tovarnah, študentskih domovih. In ko jih najde, se drugemu zdijo poznani in ljubljeni 
od Kristusa. 
Kristus pozna vsakega človeka. On nas pozna do potankosti, do kraja in vsake podrobnosti. 
Pozna našo naravo, našo preteklost, ve, kdaj in kako smo bili ustvarjeni, pozna naše 
sposobnosti, naše še neodkrite in neizrabljene talente, naše radosti pa tudi omejenosti, 
bolečine, ozkosrčnost in najgloblje vzgibe. 
Jezus ve, da smo mi nocoj zbrani tukaj v Logu za začetek novega šolskega leta. Jezus ve o nas 
tudi tisto, česar mi sami o sebi ne vemo. Kristus vsakega pozna po imenu in nikoli ne bo 
zamenjal koga s kom drugim. Jezusovo poznavanje človeka ni suhoparno, tudi ne iz 
radovednosti, kar pogosto srečujemo pri ljudeh, ampak je njegova vednost o nas izraz njegove 
velike ljubezni. Kristus nas pozna zato, ker nas tako ljubi. Jezus je iskal Natanela, ker ga je ljubil. 
In Natanel je presenečen, ko spozna, da se Kristusova in njegova ljubezen srečata. Kako lepo bi 
bilo, če bi bil človek vedno odprt in pozoren na Božjo ljubezen. 
Tudi če nas Jezus do podrobnosti pozna in nismo vedno v sozvočju z Njegovo dobroto, se ga ne 
bojimo. Zato se tudi ne smemo bati, če nas poznajo naši starši, profesorji, duhovniki in drugi 
vzgojitelji. 
Pomembno je, da posnemamo Jezusa in se pri njem učimo. Nihče ne pozna vse resnice o nas, 
razen Jezusa in nihče nas tako ne ljubi, kakor On. Če se Gospod tako zanima za vsakega od nas, 
se moramo tudi mi zanimati zanj, ga imeti radi in se pogovarjati z njim. Recimo mu: Gospod, 
poglej me, poglej na mojo mladost, ali me res imaš rad? Vse mu povejmo brez strahu, kajti Bog 
nas ne gleda zato, da bi nas sodil, ampak, ker nas ljubi. S to Njegovo ljubeznijo hranimo svoje 
prijateljske odnose z njim, s sorodniki, z bližnjimi, s sošolci tu v šoli in v službi. 
V vas, mladi, je neizmeren zaklad dobrih in ustvarjalnih možnosti. Pridobiti si morate še dosti 
novega znanja, tudi znanja o Jezusu in o verskih in moralnih rečeh. 
Jezus je za nas neizčrpen vir milosti in spoznanja, zato se ne smete nikoli naveličati iskati 
Jezusa in mu reči: Jezus, dovolj te poznam, dovolj te ljubim. Če bosta iz leta v leto bolj rasla 
naše poznavanje Jezusa in naša ljubezen do Njega, potem bomo zares njegovi pravi učenci. 
 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 18.40;         Cerkno v soboto ob 18.30; češčenje po maši 
Otalež v petek ob 17.10;              Novaki v četrtek ob 17.10 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Miha, Črtomir, Dejan, Matija 

 med tednom: Katarina 

Čiščenje in krašenje cerkve: Podlanišče 
Branje                

:sobota:Klara; nedelja: Lojze 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Anica 
Čiščenje, krašenje: Bernarda in Beti 
Strežniki:
              v nedeljo: Sara, Nina, Gašper, Jaka 

 med tednom: Nejc in Tadej 

NOVAKI: Branje: nedelja: Karmen 
Čiščenje krašenje: Klavžar 39, Razpet 40 
Strežniki:
                v nedeljo: Maks in Jan 

 med tednom: Žan 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Tina in Sara 
Strežniki: 

nedelja: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 
 
 
 

 

Verouk začnemo v ponedeljek, 5. septembra 2011. 
Popravljen urnik verouka v Cerknem: 

1. RAZ. PONEDELJEK 17.00 ZORAN 
2. RAZ. PETEK 12.00 DOLORES 
3. RAZ. PONEDELJEK 12.00 ZORAN 
4. RAZ. TOREK 12.00 JURE 
5. RAZ. ČETRTEK 12.00 BOŠTJAN 
6. RAZ. TOREK 13.00 JURE 

7. RAZ. VOZAČI ČETRTEK 13.00 MARIJA 
7. RAZ. CERKLJANI ČETRTEK 14.00 MARIJA 

8. RAZ. PONEDELJEK  13.00 ZORAN 
9. RAZ. ČETRTEK 13.00 ZORAN 

Urnik 8. razreda bomo uredili, ta teden naj pridejo v ponedeljek. 
Urnik verouka v Šebreljah: 

3.- 4. RAZ TOREK 17.00 BOŠTJAN 
5. RAZ. TOREK 15.00 ALOJZIJA 
6. RAZ. TOREK 16.00 ALOJZIJA 

 

Urnik verouka v Novakih: 
1.in 2. R. TOREK 11.30 BOŠTJAN PRAZNUJEMO Z JEZUSOM (2) 
3.in 4. R. TOREK 12.15 BOŠTJAN POT V SREČNO ŽIVLJ. (4) 
5. R.  PETEK 12.00 BOŠTJAN ZNAMENJA NA POTI (5) 
 

Urnik verouka v Otaležu: 
8.in 9. R. PONEDELJEK 15.00 ZORAN 

Urnik verouka v Spodnji Idriji za otroke iz Otaleža in Jagršč: 

 

 

Cena Mavrice: 29 EUR, 10 številk, lanski in novi naročniki morate naročnino 
obnoviti pri župniku ali kaplanu. Mavrico boste dobili na dom, z njo pa tudi 
položnico, ki jo sami poravnate.    
 

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori bo v soboto, 10. sept. z 
mašo ob 10.30. Lepo vabim, da bi se vpisali, organiziran bo avtobusni prevoz. Tudi v 
naših župnijah začutimo željo po duhovnih poklicih in se vključimo v ta škofijski 
molitveni dan. Avtobus gre iz Gorenjih Novakov ob 05.45, pobira skozi Idrijo. 
 

Birmanska maša: V soboto ob 16.00 bomo imeli 
sveto mašo pri sv. Ivanu v Šebreljah. Vabljeni 
starši birmancev in birmanci.  Po maši priložnost 
za druženje in malico iz popotne torbe. Starši boste 
po maši uredili stroške verouka (liturgični zvezek 4 
EUR in prispevek za verouk 20 EUR). V primeru 
dežja bo maša in srečanje v Otaležu. 
 

Tečaj za zakon v Spodnji Idriji se začne v 
nedeljo 18. 9. ob 17.00 in traja šest zaporednih nedelj po 90 minut. Prijavite se 
domačemu župniku. Tečaj se bo izvajal, če bodo vsaj štirje prijavljeni pari. 
 

Priprava staršev na krst prvega otroka se bo začela v Cerknem v soboto 24. sept. ob 
16.00 in traja štiri zaporedne sobote po 60 minut. Prej se prijavite župniku. Krstna 
nedelja v vseh župnijah bo v nedeljo, 23. okt. 2011. 
 

Zakonski jubilanti: vabimo zakonske jubilante na zahvalno sveto mašo, ki jo bomo 
darovali v soboto, 1. okt. zvečer. Jubilej obhajajo tisti zakonci, ki so se poročili leta 
2001, 1991, 1986 (srebrni jubilej), 1981, 1971, 1961 (zlati jubilej), 1951. Jubilante ali 
njihove otroke prosim, da se prijavijo do srede, 28. 9. Zaradi lažje organizacije 
praznovanja. 
 

P. Radko Rudež, misijonar v Zambiji, je bil leta 1948 kaplan v Cerknem. Letos obhaja 
diamantni jubilej mašništva in nekateri župljani ste mu izrazili svoje čestitke in dobre 
želje. Jubilant se vsem zahvaljuje in pošilja lep pozdrav vsem župljanom. 
 

Sestra Stanka Pirih, redovnica v Salzburgu, doma iz župnije Cerkno bo v petek 
obhajala 90. rojstni dan. Sorodniki skupaj z župnikom ji bomo šli čestitat. 
 

Priprava staršev na krstno mašo bo v četrtek ob 16.00 v cerkvi sv. Ane. 
 

Stična mladih: Mlade vabimo, da se vpišejo na srečanje slovenske mladine, ki bo v 
Stični v soboto 17. 9. Avtobus bo za vso dekanijo. 
 

Zakonska skupina: prvo srečanje zakonske skupine bo v soboto, 24. 9. ob 20.00. 
Lepo vabim zakonce vseh petih župnij do 15 let staža, da se vključijo v zakonsko 
skupino. 
 

Katehetsko pastoralna šola: pomen šole in informacije dobite na spletni strani 
župnije Cerkno. 
 

Maša za starejše in bolne v Šebreljah bo v nedeljo, 18. 9. 2011 ob 16.00. Lepo 
vabim, da domači omogočite svojim bolnim in ostarelim, da se bodo udeležili te svete 
maše in nato srečanja v gasilskem domu. Pred mašo bo priložnost za sveto spoved, 
med mašo pa možnost svetega bolniškega maziljenja. 
 

POD ČRTO: Hči: »Mama, spet sem se skregala z možem, tega ne zdržim več, prišla bom živet k 
tebi!« - Mati: »Ne, draga, nikakor. On mora plačati za svoje napake. Jaz bom prišla živet k vama!« 

1.R – čet 11.20;   2.R – čet 12.15;   3.R – pon 11.20;   4.R – pet 11.20; 
 5.R – čet 12.15;    6.R – pon 13.15;     7.R – čet 13.15;    8.R – pet 13.15 
 

Resnično, povem vam: »Če sta 
dva izmed vas na zemlji soglasna 
v kateri koli prošnji, ju bo uslišal 
moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta 
namreč dva ali so trije zbrani v 
mojem imenu, tam sem jaz sredi 
med vami.«       (Mt, 18, 19-20) 


