
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 433 EUR, 6 darovalcev 

 

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 

 
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 

Poned, 26. 9. 
Kozma, Damijan 

Cerkno 18.00 ++ sorodniki, Planina 36 
++ sorodniki, dar Lidija Valentinčič 
 

Torek,  27. 9. 
Vincencij Pav. 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
18.00 

Molitev hvalnic 
V dober namen, Platiševa 13 
+ Karlo Božič, Šebrelje 37 
+ oče Janez L. in + duh. Janez L., Š. 69 

Sreda,  28. 9. 
Vaclav, muč 

Cerkno 
 
Novaki 

18.00 
 
18.00 
 
 
 

V dober namen, Vojkova 6 
+ Otilija Kranjc, dar prijatelji 
+ Jernej in Rozalija Kenda, Dol. Novaki 16 

Četrtek,  29. 9.  
Mihael, Gabrijel, 

Rafael 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 
 

18.00 
 
18.00 

+ Miha Svetičič, Šebrelje 34 
+ župnik Ivančič, dar Justi Sivec 
++ starši Peternelj in Svetičič, Zakriž 4 

 Petek, 30. 9. 
Hieronim, duh. 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

++ stari starši Zajc in Potisek, Lazec 19 
Za otroke in vnuke, C. na Plužne 19 
++ Razpet in Vinko Zajc, Zak 24, dar Jaz. 10 
 

Sobota, 01. 10. 
Terezija mala 

Cerkno 18.00 V čast Ani in Joahimu za zakon. Jubilante 
+ Gabrijel Razpet, Labinje 21 
++ starši, Poče 22 

 

27. NAV. NED. 
 

Angeli varuhi 
 

02. OKT. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
Cerkno 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 
16.00 
 

Po namenu, Dol. Novaki 38 
V čast angelom varuhom, Šebrelje 
V zahvalo in priprošnjo MB, Travnik 3 
+ Darko Bašelj, Sedejev trg 5 
V zahvalo, Idrijske Krnice 4 
Za žive in rajne župljane 
Za bolne in ostarele župljane 
 

 

 

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

25. 9. – 2. 10. 2011     26. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 39/2011 

 
 

Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 17.40;       Cerkno v petek ob 17.30;  
Novaki v sredo ob 17.40             Otalež v petek ob 17.40         
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Prvoobhajanci (3. R.) 

 med tednom: Uroš V. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Cerklj. vrh 
Branje                

:sobota:Andrej; nedelja: Klara 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Uroš 
Čiščenje, krašenje: Vera in Anica 
Strežniki:
    v nedeljo: Matej, Sara, Nina, Tjaša 

 med tednom: Nina 

NOVAKI:Branje:nedelja: Urban 
Čiščenje krašenje:Peternelj  Lipušček 47a 
Strežniki:
                v nedeljo: Sonja in Žan 

 med tednom: Jure 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Rok in Luka 
Strežniki: 

nedelja: Rok, Matevž, Manca, Rebeka 
 
 
 

 

Strežniki v Novakih: srečanje v sredo ob 17.00;  v Šebreljah: vsi v četrtek po maši 
 

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

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. 
 
 

Maša za starejše in bolne v Cerknem: Lepo povabljeni k sveti maši v nedeljo popoldne. 
Ob 15.30 rožni venec in priložnost za sv. Spoved 
Ob 16.00 sveta maša, priložnost za bolniško maziljenje 
Po maši veselo druženje v župnišču 
Svojci poskrbite za prevoz svojih starejših domačih, da se bodo lahko udeležili skupne maše in 
druženja. 
 

Krščanski nauk za odrasle: Vsebino krščanske vere bomo spoznavali pri nauku za odrasle. 
Prav lepo vabim vse, ki bi radi kaj več zvedeli o naši veri. Razlagal bom preproste stvari, ki jih 
moramo kristjani poznati in vedeti. Povabljeni vsi, ki bi radi globlje vstopili v nauk katoliške vere. 
Srečanja bodo vsak drugi ponedeljek po večerni maši v župnišču – v prostoru, kjer bo zimska 
kapela. 
 

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. 
 

Animacijsko srečanje Vera in Luč bo v petek ob 18.30 v župnišču v Cerknem.. 
 



Birmanske skupine bomo začeli ta teden in sicer: za 9. razred v petek 30. 9. ob 
16.30, za 8. razred pa  je datum prestavljen zaradi občinskega praznika in nekateri 
otroci sodelujejo, zato bo srečanje v soboto, 8. 10. ob 16.30. Zaključek z večerno 
mašo ob 18.00. Otroci iz župnije Otalež naj pridejo v petek, 30. 9.  
 

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. 
 

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 
 

Rožni venec za može bo v nedeljo, 2. 10. po nedeljski maši v župniji Cerkno. Lepo 
vabim može in fante, da se 5 minut po maši zberejo k molitvi.  
 

Dekanija Idrija – Cerkno se bo pridružila romarjem v Sveto deželo, ki bo od 6. do 
13. marca 2012. Cena je 1090,00 €, kdor se prijavi do 28. novembra, je 100,00 € 
popusta. Spremljal bo župnik iz Godoviča. Več informacij in program dobite pri 
domačem župniku. 
 
NAPOVEDUJEMO ZA NASLEDNJI TEDEN: 
 
 

Otroci sv. Ane: V soboto, 8. 10. od 09.00  - 10.00 bomo imeli prvo srečanje majhnih otrok, od 4. 
let naprej. Pripravili jim bomo svetopisemske urice za otroke. Lepo vabljeni.  
 
Sklepi ŽPS: 
V soboto smo imeli medžupnijski pastoralni svet. Hvala vsem sodelujočim! 
Nekaj pomembnejših sklepov želimo posredovati vsem župljanom: 

I. 
1. Načini oznanjevanja 

Skupina za oznanjevanje:  

- Temelj vsakršnega oznanjevanja mora biti osebni zgled.  
- Poiskati je treba načine, primerne današnjemu času in različnim generacijam. 
- Pomemben je oseben pristop

2. Vloga članov ŽPS pri oznanjevanju 

 k posamezniku (povabilo). Pri tem moramo biti 
potrpežljivi in strpni. 

- Član ŽPS mora biti v tem oziru zgled in animator (tisti, ki spodbuja). Seveda v 
skladu s svojimi darovi in zmožnostmi. 

3. Kristjanova vloga pri oblikovanju javnega mnenja 
- Premagati je potrebno popolnoma neutemeljen strah pred tem, da kot 

kristjani izrazimo svoje mnenje v javnem okolju.  
- Pri tem je treba spoštovati sogovornika, tudi ko se ne strinja z nami.  

4. Poti do oddaljenih 
- Poti do oddaljenih so težke, a ne nemogoče. V skupini smo ugotovili, da je 

tudi tukaj najprimernejši oseben pristop, prilagojen zgodbi oz. pretekli izkušnji 
vsakega posameznika (oddaljenega). Seveda brez obtoževanja in s čim več 
razumevanja. 

Sporočilo skupine župniku: Župnik je še vedno najpomembnejši

 

 povezovalni člen. ŽPS in 
ostalo  občestvo pa smo mu v oporo, kamor se lahko brez skrbi nasloni.  

II. 
1. Branje božje besede – laiki smo odgovorni za razporeditev in skrb, v primeru 

nenapovedane (slučajne) odsotnosti koga od bralcev naprošamo župnika in kaplana, 
naj njihova reakcija ne bo preveč burna . Tudi se izogibamo, da koga obsojamo, če se 
to zgodi. 

Skupina za bogoslužje: 

2. Vsako tretjo nedeljo v mesecu je v vseh župnijah sv. maša z ljudskim petjem, vsi 
pevci grejo v klopi, zborovodja(če je le mogoče), usmerja petje izza ambona. 

3. Pri isti maši (alineja zgoraj) naj bo tudi sodelovanje vernikov z uvodi (uvod v mašo, 
uvod v Očenaš, pozdrav miru, prošnje). V preddverje cerkve namestimo škatle, kamor 
lahko vsak skozi mesec vrže listek s prošnjo, ki se potem prebere pri tej sv. maši. Če 
prošenj ni (ali jih je malo), se prebere redne prošnje iz knjige. Prva taka maša bo s 
sodelovanjem članov ŽPS, za ostale maše se o sodelovanju pogovorimo na 
posameznih sejah ŽPS.  

4. Želimo si, da bi bil zakrament sprave bolje obrazložen tudi pri mašah (pridiga na to 
temo ali vsaj kaj v oznanilih). Navodila ne smejo biti preveč »filozofska« ampak naj se 
nanašajo na konkretne stvari: 

 Kako se pravilno pripravim na spoved 
 O čem naj razmišljam (mogoče konkretne iztočnice) 
 Sam obred spovedi (v nas je še vedno preveč zakoreninjena klasična spoved 

po obrazcu); veliko smo že pozabili, želimo si osvežitve in spodbude v smislu, 
da je spoved pogovor. Izražena tudi želja, da spovedovalec včasih tudi kaj 
vpraša oz. spomni na katero izmed področij, na katere niti nismo pomislili. 
Tudi laiki smo namreč pri spovedi velikokrat pozabljivi in s tremo. 

 Poudarek tudi na tem, da obhajilo ni samo za tri maše po spovedi (tudi to je še 
star zakoreninjen obrazec) 

5. Prejemanje sv.obhajila mora biti primerno in spoštljivo (narediti konkretno 
razporeditev prihajanja k obhajilu po klopeh) – velja za vse župnije 

6. Še bolj je treba pohvaliti otroke, ko naredijo kaj dobrega (in tudi ostale, ko je to primerno 
in spodbuja k pozitivnemu delovanju) 

7. Zahvaljujemo se župniku in kaplanu za mnoge pozitivne vrednote in trud, ki sta ga že do 
sedaj prinašala med nas. 

 
III. 

Katarina Filipič poda način delovanja v preteklosti in trenutno. Poudarek delovanja za naprej 
je na pridobivanju novih članov, kajti dosedanji člani skupine se počutijo iztrošene. 

Dobrodelnost 

Udeležba na srečanjih za starejše občane pada. Mladi se kljub trudu dosedanjih članov in 
osebnemu pristopu ne odzivajo na povabila, da bi okrepili delovanje skupine. Želja prisotnih 
je, da bi aktivirali letošnje birmance za določene naloge ali pa bi ob pomoči aktivnih 
članov sodelovali v določenih akcijah. 
Želja sodelavcev Karitas je, da bi v Cerknem imeli lasten prostor, kjer bi lažje delovali. 
Še enkrat pobuda za vse, da poskusijo najti nove aktivne člane za skupino Karitas. 
Izpostavljena je posvojitev na razdaljo, bodisi za otroke v naši skupnosti ali širše po svetu. 
Trenutno je tudi nudena pomoč šoloobveznim otrokom, v obliki nakupa šolskih potrebščin 
ali plačevanju položnic. 
Vsako naselje, ulica, vas naj bi v bodoče imelo skupino, ki bi pokrivala in spremljala 
dogodke v smeri dobrodelnosti in aktivnosti za Karitas. 
Ob naravnih nesrečah je poudarek na hitrem odzivu za pomoč prizadetim. 
Župniku in kaplanu sporočamo, da si želimo še naprej takšnega ali še bolj poglobljenega 
sodelovanja.  


