
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 110 EUR, 2 darovalca 

 

NOVAKI  
OTALEŽ  

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 

 
25. NAV. NED. 

 
18. SEPT. 2011 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Šebrelje 
 
 

08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
16.00 
 

+ 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 

Poned, 19. 9. 
Januarij, šk, muč 

Cerkno 19.00 ++starši Obid, dar Lidija V. 
+ Vinko in Venceslav Šavli, Goriška 38 

Torek,  20. 9. 
 

Cerkno 
Šebrelje 
 

08.00 
18.00 

Za zdravje 
++ Česnik in Božič, Šebrelje 30 
Vsi ++, Šebrelje 15 in 52 

Sreda,  21. 9. 
Matej, ap., ev. 

Cerkno 
 
Novaki 

19.00 
 
19.00 
 
 
 

+ Peter Bevk, Pot na Zavrte 6 
++ Štravs, Prekomorskih br. 11 
+ Frančiška, Luka in vsi Mezek, Gor. Nov. 41 

Četrtek,  22. 9.  
 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 
 

18.00 
 
19.00 

Po namenu, Šebrelje 18 
++ starši Kumar, Šebrelje 31 
+ Vinko Podobnik in Štefanija Božič, Zak. 7 

 Petek, 23. 9. 
Pater Pij 

Otalež 
 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
 
19.00 
 
 
 

8. dan + Marija Jeram, Masore 22 
++ Zajc in Potisek, Lazec 19 
30. dan + Zofija Božič 
 

Sobota, 24. 9. 
A.M.Slomšek, šk 

Lazec 
Cerkno 

15.00 
19.00 

Poročna sveta maša 
+ Neža Kosmač, Mostaniška 41 
30. dan + Otilija Kranjc, Trg prek. br. 10 
+ Jože Močnik, Poljane 22 

 
26. NAV. NED. 

Slomškova 
 

25. SEPT. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

Vsi ++ Gatej, Gor. Novaki 11 
+ Andrej Lapanja, Šebrelje 24 
+ Jože Kacin, Plužnje 12 
+ Miran in Štefan Fratnik, Reka 21 
+ Franc Oblak, Jagršče 1 
Za žive in rajne župljane 

 

 

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

 

18. – 25. 9. 2011     25. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 38/2011 

 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Naši otroci niso imuni na novice o vsakdanjem dogajanju. Če jih 

zavestno ne izoliramo od vsakodnevnih novic, gotovo slišijo, nekateri 
pa celo na lastni koži doživijo težko usodo brezposelnosti, 
pomanjkanja, krize, ki dobiva nove razsežnosti. Kako v taki situaciji 
vzgajati otroke za pravičnost? V Svetem pismu že v Stari zavezi 
Salomon zapiše, da je pravičen tisti narod, ki se trudi, da bi imeli vsi 
enake možnosti. Kje smo danes kot narod, kot družba, lahko sami 
vidimo. Vendar to gotovo ne pomeni, da preprosto rečemo, da 
pravičnost ni pomembna ali še huje – nepotrebna. S tem se bomo še 
naprej vrteli v začaranem krogu.  In prav zato postaja vzgoja za 
pravičnosti še kako zelo pomembna. Tudi pri tem velja, da kar vlagaš v 
vzgojo danes, se bo odražalo v jutrišnjem svetu. In vsi želimo, da bi 
naši otroci sooblikovali boljši svet za vse. Otroci ponavadi poznajo 
besedo pravičnost, ampak se jih ta dotika na drugačen način kot 
odrasle. Če bi jim kdo na primer storil kaj hudega in bi jih v tistem 
trenutku vprašali, kakšno kazen si storilec zasluži, bi bila kazen zaradi 
prizadetosti skoraj gotovo nesorazmerna glede na dejanje. Marsikdaj 
se jim zdi nepravično obnašanje družine, učiteljev, katehetov,… 
Verjetno zna vsak izmed staršev našteti vsaj pet primerov, ko nam je 
očitana nepravičnost…  Zato se je s to temo zanimivo soočiti vedno 
znova. Bolj ko se bomo o tem z otroki pogovarjali, prej bodo razumeli, 
da ko smo jezni in užaljeni, ne moremo ravnati pravično. Jeza v nas 
prebudi sebične impulze. Ko pa odpremo vrata pravičnosti, tlakujemo 
pot miru. V pravičnosti namreč vidimo v vsakem sočloveku nekaj 
dobrega, kar lahko premaga našo maščevalnost, sebičnost in takrat se 
trudimo za takšno rešitev, ki bo imela zadovoljive rešitve za vse 
vpletene. 

 Alenka Hvalica 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 17.40;       Cerkno v soboto ob 18.30; češčenje po maši 
Novaki v četrtek ob 18.40           
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Primož, Matic, Uroš, Žan M. 

 med tednom: Matic 

Čiščenje in krašenje cerkve: Zakriž I. 
Branje                

:sobota:Andrej; nedelja: Monika 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Katarina 
Čiščenje, krašenje: Jožica, Elvira, Suzana 
Strežniki:
    v nedeljo: Tadeja, Ines, Nejc, Tadej 

 med tednom: Sara B. 

NOVAKI:Branje:nedelja: Barbara, Polona 
Čiščenje krašenje: Rojc 44, Rojc 44 
Strežniki:
                v nedeljo: Sandra in Urška 

 med tednom: Neža M. 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Jaka in Dejan 
Strežniki: 

nedelja: Katja, Andraž, Urša, Lara 
 
 
 

 

Strežniki v Otaležu: srečanje v petek ob 17.00 
Strežniki v Šebreljah: od 1. – 4. razreda: četrtek po maši 
 

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.    
 

Tečaj za zakon v Cerknem: Župnijska oblika šole za 
zakon bo začela v soboto, 5. nov., če bodo prijavljeni vsaj 
štirje pari. 
 

Priprava staršev na krst prvega otroka odpade, ker je 
samo en par prijavljen. Pripravo bomo izvedli v 
novembru, če bodo vsaj štirje pari prijavljeni. 
 

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

Maša za starejše in bolne v Šebreljah: zahvaljujem se vsem, ki ste omogočili bolnim 
in starejšim prihod v cerkev, prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri maši 
in pri pogostitvi oz. praznovanju v gasilskem domu. 
 
Oklicana sta: ženin Lipužič Domen, sin Ivana in Gabrijele r. Mavri, bivališče Lazec 14, 
župnija Otalež, in nevesta

 

 Sonja Mavri, hči Stanislava in Doroteje Jožefe r. Mavri, 
bivališče Mostaniška c. 58, župnija Cerkno. Želimo jima veliko skupne sreče in 
Božjega blagoslova v zakonskem stanu. 

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

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. 
 
Medžupnijska Karitas bo imela srečanje v sredo po maši v župnišču v Cerknem. 
Vabimo tudi nove člane med prostovoljce. 
 
Cerkljanski skavtinje in skavti z novim skavtskim letom ponovno v svoje vrste 
sprejemajo tudi nove člane. Otroci od 3. do 9. razreda osnovne šole in dijaki, ki se 
želijo pridružiti skavtom naj pošljejo pismo v katerem se na kratko opišejo in navedejo 
svoje osebne podatke (rojstni datum, naslov, telefonska številka). 
Pisma pošljite do 30. septembra na naslov Skavti, Sedejev trg 1, 5282 Cerkno. 
 
Priprava staršev na krst drugega otroka: Priprava bo v župnišču v Idriji v soboto 1. 
okt. ob 16.00. Priprava na krst drugega otroka obsega eno srečanje, ki se ga udeležite 
brez predhodne prijave. 
 
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.  
 
Zakonska skupina: Začnemo v soboto, 24. 9. ob 20.30. 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. Nekaterim sem poslal vabilo, 
povabite pa drug drugega. 
 
Pevske vaje v Otaležu: prva vaja v tem pastoralnem letu bo v petek, 23. 9. po maši. 
Pevska vaja v Cerknem bo prav tako v petek, 23. 9., ob 20.00. 
Zborovodje vabijo tudi nove pevce, ki čutite, da vam je Bog dal dar in bi peli Bogu v 
čast. 

              * * * * * * 
NAPOVEDUJEMO ZA NASLEDNJI TEDEN: 
 

Birmanske skupine bomo začeli naslednji teden in sicer: za 9. razred v petek 30. 9. 
ob 16.30, za 8. razred pa v soboto, 1. 10. ob 16.30. Zaključek z večerno mašo ob 
18.00. 
 

Celodnevno češčenje Najsvetejšega bomo spet imeli v Cerknem ob prvih sobota, to 
bo 1. okt. 2011. Razpored je razdeljen na 30 minut. Vabim vas, da se na razpored, ki 
je zadaj pri oznanilih, vpišete s črko X in tako poskrbite, da bo tiste pol ure nekdo 
pred Najsvetejšim. Namen te molitve je, da smo čez cel dan v imenu župnije na straži 
pred izpostavljenim Jezusom. Molitev bomo namenili za naše družine in zakonce. Prav 
lepo vas vabim, da pokrijemo vse ure dneva. Samo 30 minut bomo podarili Jezusu, da 
bo po naši molitvi blagoslovil naše družine in zakonce. 
 

Krščanski nauk za odrasle: Skozi vsebino krščanske vere se bomo sprehajali vsak 
drugi ponedeljek po večerni maši v Cerknem, začetek v ponedeljek, 26. 9. 2011. 
 

Večer za mlade: prvo srečanje za srednješolce in študente bo v Cerknem za vse 
župnije v soboto, 1. okt. ob 20.00. Tema večera: Mladost – priložnost ali izziv 

Odgovoril je enemu 
izmed njih: ›Prijatelj, ne 
delam ti krivice. Ali se 
nisi pogodil z menoj za 
en denarij? Vzemi, kar 
je tvojega, in pojdi! 
Hočem pa tudi temu 
zadnjemu dati kakor 
tebi. Ali ne smem storiti 
s svojim, kar hočem? Ali 
je tvoje oko hudobno,  
ker sem jaz dober?‹ 
Tako bodo zadnji prvi in 
prvi zadnji.«    
                (Mt 20, 13-16) 


