
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 166 EUR, 4 darovalci 

Miloščina Na jezeru za župnišče: 415,68 EUR 
NOVAKI  
OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 50 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 
 

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 
 

Poned, 12. 9. 
Marijino ime 

Cerkno 19.00 Po namenu, Cerkljanski vrh 13 
++ starši Obid, Lidija Valentinčič 

Torek,  13. 9. 
Janez Zlatousti 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

08.00 
 
18.00 

Po namenu, Rosič 
+ Terezija in Jože Svetičič, Močnikova 13 
++ Črnilogar, Šebrelje 74 

Sreda,  14. 9. 
Povišanje sv. 

Križa 

Cerkno 
 
Novaki 

19.00 
 
19.00 
 
 
 

+ brat in starši Mlakar, Trebenče 13 
+ Anton Kranjc, Trg prek. br. 10 
++ starši Špik, Gorenji Novaki 4 

Četrtek,  15. 9.  
Žalostna MB 

Šebrelje 
Zakriž 
 
 

19.00 
19.00 

++ Vojska, Šebrelje 7 
Po namenu, Zakriž 4/a 
++ Klavžar, Zakriž 16 

 Petek, 16. 9. 
Kornelij 

Lazec 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
19.00 
 
 
 

+ Angela Golja, Lazec 18 
+ Cvetko Sedej, C. na Plužne 9 
8. dan + Metod Pirih, Gozdarska pot 16 

Sobota, 17. 9. 
Robert Bellarmin 

Cerkno 
Cerkno 

17.00 
19.00 

Poročna sveta maša 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36 
++ Moškat, Planina 12 

 
25. NAV. NED. 

 
18. SEPT. 2011 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Šebrelje 
 
 

08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
15.00 
 

+ Rafael Purgar in vsi pok., GN 12 
V dober namen, Magajne 
++ starši Jeram, Poljane 25 
+ Jože Lapanja, Idr. Krnice 5 
++ Vončina, Šebrelje 95 
Za žive in rajne župljane 

 

 

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

 
 

11. – 18. 9. 2011     24. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 37/2011 

 
 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Začeli smo šolsko in veroučno leto. Težava, s katero nam ta čas 
postreže je,v kolikšno število interesnih dejavnosti in krožkov bomo vključili 
našega otroka.  
Pred leti smo se s tem začeli spopadati šele, ko je otrok postal šoloobvezen, 
zdaj pa nam je že v vrtcu ponujenih veliko dodatnih 
dejavnosti. Lepo in dobro je, da imamo starši in otroci 
možnost izbire; da je skoraj gotovo vsaka dejavnost 
prilagojena otrokovi starosti in da je gotovo koristna. 
 

Izognimo pa se temu, da bi otrok (sploh 
predšolski!) imel strukturirano vsako uro v delovnem 
tednu. Otrok potrebuje čas za igro, pri kateri ni stalno 
preverjan in usmerjan; potrebuje nekaj, kar počne iz veselja in lastne 
naravnanosti in kar ni označeno kot obveznost, ki jo mora opraviti. Zato se je 
modro s svojimi otroki temeljito pogovoriti, koliko in kako se odločite za 
zapolnjevanje popoldanskega časa. Marsikdaj je težko uskladiti želje otroka z 
našim mišljenjem in čutenjem, koliko je še dobro za otroka, a se trud splača. 

 
Pri tem ne pozabimo na verouk. Kot dolgoletna katehistinja sem 

velikokrat opažala, da so bile ure verouka s strani staršev in (posledično) 
otrok vzete kot manjvredne ali razumljene kot še ena interesna dejavnost. 
Veroučen ure že dolgo ni več samo učenje molitvic in naučenih verskih 
odgovorov, ampak je prostor, kjer je otroku omogočeno spoznavanje življenja 
v veri, priprava na zakramente ter pomoč staršem pri vzgoji za krščanski 
način življenja. Še pomembneje je sodelovanje staršev s kateheti. Ena ura na 
teden je malo, prav zato kateheti in katehistinje hočemo in moremo biti 
predvsem opora staršem pri vzgoji za krščansko življenje. 

 
 Alenka Hvalica 

 

 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 18.40;       Cerkno v soboto ob 18.30; češčenje po maši 
Novaki v četrtek ob 17.10          Jagršče: v nedeljo ob 11.10 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja:Lucija, Aleksandra, Ksenija, Katarina 

 med tednom: Primož 

Čiščenje in krašenje cerkve: C. na Plužne 
Branje                

:sobota:Mihaela; nedelja: Nataša 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Martina 
Čiščenje, krašenje: Kati in Ladislava 
Strežniki:
    v nedeljo: Rok, Adam, Matej B., Andraž 

 med tednom: Matej K. 

NOVAKI: Branje: nedelja: Marjana B. 
Čiščenje krašenje: Peternelj 36, Bevk 38 
Strežniki:
                v nedeljo: Urban, David, Klemen 

 med tednom: Ana 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Benjamin in Urban 
Strežniki: 

nedelja: Rok, Luka, Matej, Gašper, Blaž 
 
 
 

 

Verouk za 8. razred bo ob petkih ob 13.00 in ne 
ob ponedeljkih. 
 
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.    
 

Birmanska maša: V soboto smo imeli z birmanci in 
njihovimi starši sveto mašo ob začetku birmanskega 
leta. Lepo se zahvaljujem staršem, ki ste se udeležili 
skupaj s svojimi otroki te svete maše. Zaželeli smo si 
lepo birmansko leto. Vsi tisti starši, ki niso prišli na ta 
skupni začetek naj čim prej pridejo osebno v 
župnišče, da se pogovorimo o birmanskem letu.  
 
Tečaj za zakon v Spodnji Idriji odpade, ker ni prijavljenih. Župnijska oblika priprave 
na zakon se bo začela v soboto 5. nov. 2011 zvečer v Cerknem, če bodo prijavljeni 
vsaj štirje pari. Prijavite se čim prej. 
 
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. Priprava 
velja za oba starša, tečaja pa se lahko udeležite že pred rojstvom otroka. 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. 
 

Stična mladih: Mlade vabimo, da se vpišejo na srečanje slovenske mladine, ki bo v 
Stični v soboto 17. 9. Letos bo jubilejna 30. obletnica začetka Stične mladih. Prijave 
sprejemamo v župnišču do srede. Avtobus bo za vso dekanijo, Odhod iz Cerkna v 
soboto ob 07.00. 
 

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. 
Vabljeni tudi iz Jagršč. 
 
Otroški pevski zbor pod vodstvom katehistinje Dolores začne spet imeti redne vaje v 
petkih ob 17.00, začetek v petek 16. 9. 2011. Lepo vabim otroke, ki ste že peli kakor 
tudi nove otroke, da se vključite v župnijski otroški pevski zbor. Več nas je, lepše je! 
 
Strežniki: srečanje strežnikov v Cerknem bo v 
soboto ob 10.00. Lepo vabim vse, ki že 
strežete, kakor tudi nove strežnike iz vseh 
razredov, da se vključite v skupino mašnih 
strežnikov. Srečamo se v soboto. Tudi iz 
podružnic (iz vasi) lepo vabljeni na prvo 
srečanje. 
 
Odrasli skavti imajo srečanje v ponedeljek, 12. 9. 2011, srečanje se začne z mašo ob 
19.00, nato nadaljujemo v župnijski učilnici. 
 
Oklicana sta: ženin Matej Čelik, sin Vlada in Adrijane r. Lesjak, bivališče Obloke 2/a, 
župnija Podbrdo in nevesta

 

 Martina Prezelj, hči pok. Jožeta in Nevenke r. Obid, 
bivališče Goriška c. 34, župnija Cerkno. Želimo jima veliko skupne sreče in Božjega 
blagoslova v zakonskem stanu. 

NAPOVEDUJEMO ZA NASLEDNJI TEDEN: 
Svetopisemska skupina bo imela prvo srečanje v ponedeljek, 19. 9. Po večerni maši 
v Cerknem. Srečevali se bomo vsak drugi ponedeljek po maši, 60 minut. Lepo vabim 
vse, ki bi radi vstopili med svetopisemske vrstice in jih brali brez strahu. Vabljeni vsi, ki 
ste krožek obiskovali lani, kakor tudi novi člani, morda prav začetniki. Povabite drug 
drugega. 
 

Birmanski animatorji: Starši birmancev, mladi in vsi, ki ste pripravljeni pomagati pri 
vodenju birmanskih skupin, ste lepo vabljeni na prvi delavni sestanek v petek, 23. 9. po 
maši v Cerknem. Pogledali bomo vsebino birmanskih srečanj in se pripravili na prvo 
srečanje.  
 

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. 
 

Zakonska skupina: Začnemo v soboto, 24. 9. ob 20.00. Vabim zakonce do 15 let 
zakonskega staža. Morda ima kdo pomisleke, strahove,… Nič hudega, pridita prvič, 
potem se bosta lažje odločila, če je to za vaju ali ne. Lažje se bosta odločila, če prideta 
na prvo srečanje. Povabite drug drugega. 
___________________________________________________________ 
POD ČRTO: Tovornjakar vozi po cesti in že tretjič ga ustavi policaj. - Gospod voznik že tretjič vam 
povem, da izgubljate tovor. - Ja gospod policist, jaz pa vam že tretjič povem, da posipam cesto. 

Tedaj je pristopil Peter in 
mu rekel: »Gospod, 
kolikokrat naj odpustim 
svojemu bratu, če greši 
zoper mene? Do 
sedemkrat?« 22 Jezus mu 
je dejal: »Ne pravim ti do 
sedemkrat, ampak do 
sedemdesetkrat 
sedemkrat. 
                 (Mt, 18, 21-22) 

 


