
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 1.086 EUR, 10 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 

 

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 
 

Poned, 3. 10. 
 

Cerkno 18.00 + Marija Bavcon, Bevkova 2 
+ Ivan in Jožefa Moškat, Prek. br. 11 
 

Torek,  4. 10. 
Frančišek Asiški 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
18.00 

Molitev hvalnic 
+ Viktor Prezelj, Pot na Zavrte 32 
++ Vojska, Šebrelje 20 
++ starši in Julijan Lapanja, Šebrelje 68 

Sreda,  5. 10. 
Marija Favstina 

Cerkno 
Novaki 

18.00 
18.00 
 
 
 

++ starši Likar, C. na Plužne 19 
+ Barbara Razpet, Gor. Novaki 40 
+ Ciril Čemažar, Šk. Loka, dar Dol. Nov. 16 

Četrtek,  6. 10.  
Bruno 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 
 

18.00 
 
18.00 

Za duhovne poklice, Šebrelje 37 
Za vse pokojne, Šebrelje 37 
V čast sv. Andreju in sv. Florjanu, Zakriž 12 

PRVI Petek, 
7.10. 

Rožnovenska MB 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

30. dan + Marija Jeram, Masore 22 
30. dan + Metod Pirih, Gozdarska 16 
V čast Srcu Jezusovemu za naše družine 

Sobota, 8. 10. 
 

Cerkno 18.30 Poročna sveta maša 
Za žive in rajne župljane 

 

28. NAV. NED. 
 
 

09. OKT. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
Sv. Ivan 
 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 
11.30 
 
 

+ Janez in Neža Peternelj, GN. 44,Cerk. 
++ Jereb, Oblakov vrh 33 
Za novokrščence in njih družine 
+Peter Lahajnar, starši Gosar, Bevk. 13 
+ Janez Kokelj in ++ Bevk, Jagršče 4/a 
Po namenu, Idr. Krnice 9 
Skavtska maša ob začetku skav. leta 

 

 

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

2. – 9. 10. 2011     27. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 40/2011 

 
 

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molitev rožnega venca začnemo tako, da ko se pokrižamo izrečemo: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Nato izmolimo: 
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, 
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. -  Daj nam danes naš 
vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim 
dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. 
Nato molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo z 
Sveta Marija. 
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in 
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. /SKRIVNOST ROŽ. VENCA/ -  Sveta 
Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 
Nato izmolimo: 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, -  kakor je bilo v začetku, tako zdaj in 
vselej in vekomaj. Amen. 
 
 

VESELI DEL (PON. SOB.) 
1. ki si ga Devica od Svetega 
Duha spočela. 
2. ki si ga Devica v obiskovanju 
Elizabete nosila. 
3. ki si ga Devica rodila. 
4. ki si ga Devica v templju 
darovala. 
5. ki si ga Devica v templju našla. 

SVETLI DEL (ČET.) 
1. Ki je bil krščen v reki Jordan. 
2. Ki je v Kani Galilejski naredil 
prvi čudež. 
3. Ki je oznanjal božje Kraljestvo. 
4. Ki je na gori razodel svoje 
veličastvo. 
5. Ki je postavil sveto evharistijo. 

ŽALOSTNI DEL     (TOR., PET.) 
 1. ki je za nas krvavi pot potil. 
2. ki je za nas bičan bil. 
3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 
4. ki je za nas težki križ nesel. 
5. ki je za nas križan bil. 

ČASTITLJIVI DEL    (SRE., NED.) 
1. ki je od mrtvih vstal. 
2. ki je v nebesa šel. 
3. ki je Svetega Duha poslal. 
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. 



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   
V tem tednu je prvi petek, zato izkoristimo priložnost za sveto spoved in molitev pred 
Najsvetejšim. Pobožnost prvega petka opravimo v vsaki župniji, ko je tam sveta maša. 
Tudi če je to sreda ali četrtek, bomo imeli pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, zato 
vabljeni k sveti maši. 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Uroš M., Aleš M., Žan E., Miha 

 med tednom: Žan M. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Mostaniška 
Branje                

: sobota: Pavla; nedelja: Monika 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Dragica 
Čiščenje, krašenje: Marta in Barbara 
Strežniki:
    v nedeljo: Gašper, Jaka, Rok, Adam 

 med tednom: Tjaša 

NOVAKI:Branje:nedelja: Helena 
Čiščenje,kraš.: Peternelj M.47,Ozebek 57 
Strežniki:
                v nedeljo: Ana in Neža 

 med tednom: Miha 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Gašper 
Strežniki: 

nedelja: Maša, Maja, Kaja, Mateja 
 
 
 

 

Tečaj za zakon v Cerknem: Župnijska oblika šole za zakon se bo začela v soboto, 5. 
nov. ob 19.15. Tečaj bo, ker je prijavljenih že 5 parov. Prijavite se čimprej. 
 

Priprava staršev na krst prvega otroka bo v Cerknem vse štiri sobote v novembru 
ob 16.00. Pripravo lahko opravite že pred rojstvom otroka, udeležita se jo oba starša. 
Prijave sprejemamo v župnišču do 28. oktobra. 
 

Maša za starejše in bolne v Cerknem: Lepo povabljeni k sveti maši v nedeljo, 2. 10.  
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. Zahvaljujem se članom Karitas in pevcem za sodelovanje pri tem 
srečanju. 
 

Svetopisemska skupina v ponedeljek po maši v Cerknem. 
 

Birmanske skupine za 8. razred v soboto, 8. 10. ob 16.30. Zaključili bomo ob 18.00 
brez svete maše. 
 

Duhovna obnova za birmance bo v Otaležu, in sicer za 8. razred v soboto 22.okt., za 
9. razred pa v soboto 29. okt. Začetek ob 09.00, zaključek z mašo ob 17.00. 
 

Celodnevno češčenje Najsvetejšega: zahvaljujem se vsem, ki ste v soboto preko 
dneva bili pred Najsvetejšim v cerkvi sv. Ane. Naj Bog obilno blagoslavlja naše molitve. 
 

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.  
 

Drva: Lani je za drva poskrbela župnija Šebrelje. Tudi letos se obračam na župljane in 
na župnije s prošnjo za drva za župnijske prostore. Ogrevanje na kurilno olje bo zelo 
drago v tej neizolirani hiši, zato prosim dobre ljudi za drva. Vsak meter bo dobrodošel. 

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. 
 

Otroci sv. Ane: V soboto, 8. 10. od 09.00  - 10.00 bomo imeli prvo srečanje majhnih 
otrok, od 3. let naprej. Pripravili jim bomo svetopisemske urice za otroke, enkrat 
mesečno. Lepo vabljeni. Pri teh uricah za otroke bodo sodelovali: Sonja, Marjeta, 
Jasmina in Monika, zato so dobrodošli tudi predšolski otroci. 
 

Odrasli skavti: srečanje v sredo, začetek z mašo ob 18.00. 
 

Obisk bolnih in ostarelih na domu:  
v četrtek: Novaki, Šebrelje, Idrijske Krnice, Travnik.  
v petek: Cerkno, Straža, Otalež. 
 

Krstne sveče: v župnišču v Cerknem lahko dobite ročno izdelane krstne sveče, cena 
od 13 – 16 EUR. 
 
Priprava na krstno mašo bo v Otaležu v petek takoj po večerni maši. 
 

Oklicana sta: ženin Tomaž Razpet, sin Metoda in Ane r. Prezelj, bivališče Poče 11, 
župnija Cerkno in nevesta

 

 Nataša Močnik, hči Marka in Cecilije r. Tušar, bivališče 
Platiševa 70, župnija Cerkno. Želimo jima veliko skupne sreče in Božjega blagoslova v 
zakonskem stanu. 

Oktober – mesec rožnega venca: Po naših družinah in po cerkvah se bomo spet 
zbirali ob molitvi rožnega venca. Ta lepa premišljevalna molitev nas na preprost in 
preizkušen način vodi skozi Jezusovo in Marijino življenje. Zato radi premišljeno 
molimo to molitev. Po družinah vsaj eno desetko, v vseh cerkvah pa bomo v oktobru 
molili rožni venec 20 minut pred mašo. Potrudimo 
se. 
 

Živi rožni venec (ŽRV): V skupino ŽRV vabimo 
nove člane. Vsak član vsak dan zmoli eno desetko, 
kadarkoli in kjerkoli. Molitev namenjamo za naše 
družine in za nove duhovne poklice. Član se vključi 
v skupnost molivcev in dobi razpored, katero 
desetko moli vsak mesec. Vabim na srečanje člane 
ŽRV in nove molivce in sicer: 
V sredo po maši v Novakih 
V četrtek po maši v Šebreljah 
V petek po maši v Cerknem 
V nedeljo po maši v Jagrščah 
Otalež pa naslednji teden 
 

Skupina Vera in Luč vabi: Postani naš prijatelj! Jezus je velik vzor prijateljstva, 
prijateljstvo pa je osnovna karizma Vere in Luči. Pod to besedo se skriva nežnost, 
pozornost, prijaznost, skrbnost in naklonjenost. Prav gotovo je vse to v tvojem srcu, 
zato se nam pridruži, ne glede na starost in ne glede na župnijo, v soboto, 15. okt.  ob 
14h v župnišču v Cerknem. Postani naš-a prijatelj-ica  in veseli te bomo. Srečanja so 
tretjo soboto v mesecu. 

 
Ko zapustijo te moči in ko ti 
odreko oči, svet' rožni venec še 
lahko boš molil vdano in lepo. 


