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

Za drva: 30 EUR, 1 darovalec 
Za Karitas: 20 EUR, 1 darovalec 
 

NOVAKI Za župnišče Cerkno: 40 EUR, 2 darovalca 
Za Karitas. 30 EUR, 1 darovalec 

OTALEŽ  
ŠEBRELJE  

JAGRŠČE Za župnišče Cerkno: 50 EUR, 1 darovalec 
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
 
 

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 

Poned, 10. 10. 
 

Cerkno 18.00 ++starši Platiše, Poče 22 
++ starši, bratje in sestre, Labinje 21 

Torek,  11. 10. 
 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 

07.40 
08.00 
18.00 

Molitev hvalnic 
+ Otilija Kranjc, dar prijateljice 
Na č. sv.Jožefu za varstvo naših družin, Š 69 
+ Janez Ozebek, Stopnik 31 

Sreda,  12. 10. 
 

Cerkno 
Novaki 
 
Afrika 

18.00 
18.00 

+ Andrej, Tine, Kristina Sedej, Bevkova 6 
++ Mezek in Sedej, Dol. Novaki 37 
+ Antonija Dragin in vsi ++, Gor. Novaki 42 
V čast Materi Božji 

Četrtek,  13. 10.  
 

Šebrelje 
 
Zakriž 

18.00 
 
18.00 

Za zdravje in srečno zadnjo uro, Šebrelje 41 
+ Greta Hari, Šebrelje 19 
Vsi pokojni in za zdravje, Zakriž 5 

 Petek, 14.10. 
 

Otalež 
 
Cerkno 

18.00 
 
18.00 

++ starši Zajc, Jazne 17 
Stari starši Ivan in Ana ,mama Malka, teta Zofi, Plužnje 
++ Flander in Tavčar, Labinje 14 

Sobota, 15. 10. 
Terezija Velika 

Cerkno 
Cerkno 

15.15 
18.00 

Za člane Vera in Luč 
+ Marija Obid, Ličarjeva 7 
V zahvalo za zdravje, Straža 

 
 

29. NAV. NED. 
 

16. OKT. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
 
Labinje 
Jagršče 
Otalež 

08.30 
08.30 
10.00 
 
10.00 
11.30 
15.00 

+ Franc Kejžar, Dolenji Novaki 15 
+ Miha Svetičič, Šebrelje 34 
Za novokrščenca in vse župljane 
+ Rozina Bizjak, Rožna 13 
Za duhovne poklice, dar ŽRV 
V zahvalo, Idrijske Krnice 
+ Jožefa Vojska, Otalež 27 

 

Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar, duhovnik na študiju. 
 

9. – 16. 10. 2011     28. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 41/2011 

 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Družbeni nauk Cerkve temelji na več  temeljnih načelih.

Drugo načelo je načelo subsidiarnosti ali souprave – pristojnosti. To 
načelo odgovarja na vprašanje, kdo je za kaj pristojen. Subsidiarnost 
dopolnjuje načelo solidarnosti tako, da bolj konkretno določa odgovornosti v 
smislu pristojnosti. Starši so prvi pristojni za vzgojo svojih otrok. Vendar je 
danes nemogoče, da bi jih sami v vsem izobrazili in vzgojili, zato potrebujejo 
pomoč civilne družbe (Cerkve in šole) in države. Hkrati pa to načelo želi 
povedati: kar lahko stori posameznik ali manjša skupnost, naj stori brez 
pomoči večje skupnosti. Marsikaj naredi država lažje, toda posameznik ali 
manjša skupina lahko naredi veliko drugih stvari bolje kot institucija. Toliko 
države, kot je potrebno – toliko svobode in osebne odgovornosti, kot je le 
mogoče! Včasih so stare ljudi negovali v družini, danes marsikje to ni mogoče; 
država priskoči na pomoč z domovi za ostarele. Nasprotno pa jim država ne 
sme odvzeti njihove pravice do nege ali vzgoje ali jim jo kratiti, čeprav nekateri 
odpovedo na tem področju.« 

 Poglejmo dva: »Prvo 
načelo je načelo solidarnosti ali vzajemnosti. Odgovarja na vprašanje, kdo 
je za koga odgovoren. Vsak človek ima kot oseba lastno dostojanstvo in mu 
pripada pomoč, če jo potrebuje, tudi brez pričakovanja povračila. Ljudje smo 
odgovorni drug za drugega, ker živimo v skupnosti. Seveda je stopnja 
odgovornosti različna in razporejena glede na mesto, ki ga imamo v določeni 
skupnosti. V svetu pa se vse bolj zavedamo, da smo vsi ljudje odgovorni za 
celoten planet in ozračje. Toliko bolj smo odgovorni drug za drugega, še 
posebej za tiste, ki so v kakršnih koli stiskah. Vsi za enega, eden za vse. 
Pomagati moramo družinam in prednostno pomoč ponuditi žrtvam katastrof, 
revnim, prizadetim. Bogate dežele morajo biti solidarne z revnimi; 
preprečevati je treba, da bi blagostanje izhajalo iz izkoriščanja revnih zaradi 
krivične ureditve, kar je pogosto težko odkriti, še manj pa spremeniti.  

 
        Na podlagi zloženke »Pravični v ljubezni« (avtor Ivan Štuhec) pripravila  

Alenka Hvalica 
 



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

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

 med tednom: Uroš in Aleš 

Čiščenje in krašenje cerkve: Vojkova 
Branje                

: sobota: David; nedelja: Sandro 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Marta 
Čiščenje, krašenje: Valentina, Marija, Marjeta 
Strežniki:
nedelja: Matej B., Andraž, Tadeja, Ines 

 med tednom: Gašper 

NOVAKI:Branje: nedelja: Mojca 
Čiščenje,kraš.: Tušar 48, Lapajne 64 
Strežniki:
                v nedeljo: Jure in Miha 

 med tednom: Maks 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Urška in Lara 
Strežniki: 

nedelja: Tina, Sara, Benjamin, Urban 
 
 
 

 

Strežniki: Povabljeni k zvestemu služenju tudi pri mašah med 
tednom. 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mladinsko srečanje bo v soboto ob 19.30. 
 

Krščanski nauk za odrasle: v ponedeljek po maši v 
Cerknem. Lepo vabljeni! 
 

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 7 parov. Prijavite se čim prej. 
 

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 Otaležu: Lepo povabljeni k sveti maši v nedeljo, 16. 10.  
popoldne. 
Ob 14.30 rožni venec in priložnost za sv. spoved 
Ob 15.00 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. 
 

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. 
 

Drva: Te dni smo, upam da, usposobili peč za drva v župnišču. Dva iz župnije Cerkno 
sta že obljubila drva, se iskreno zahvaljujem in se priporočam še ostalim. 
 

Krstne sveče: v župnišču v Cerknem lahko dobite ročno izdelane krstne sveče, cena 
od 13 – 16 EUR. 
 

Skupina Vera in Luč : Srečanje v soboto ob 14.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Birmanski animatorji: srečanje v pripravi na Otalež bo v soboto, 15. okt. ob 19.30. 

Otroci sv. Ane: prvo srečanje je bilo v soboto in naši 
malčki so ustvarjali svet, kakor ga je ustvaril Bog. 
Potem, ko smo se spoznali, smo iz papirja in dasmase 
upodabljali naš svet. Na koncu so poslušali še 
svetopisemsko zgodbo o stvarjenju in zapeli pesmico 
Kdo je ustvaril… V soboto, 12. nov., pa se bodo otroci 
srečali z drugo svetopisemsko zgodbo. Povabimo še 
druge v našo sredo. Več si lahko pogledate na 
internetno stran župnije. 
 

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. 
 
Tretja nedelja v mesecu: Po sklepu medžupnijskega pastoralnega sveta bomo na 
tretjo nedeljo v mesecu imeli ljudsko petje pri mašah v vseh župnijah, z uvodi pa 
sodelujejo tokrat člani ŽPS. Zato vas v nedeljo, 16. oktobra lepo vabim, da se vsi 
potrudimo za ljudsko petje. Vsak naj poje toliko glasno, da ga sliši njegov sosed, za 
ljudsko petje je Bog dal vsem dovolj talentov. Naj bo to priložnost, da poživimo naše 
ljudsko petje, da ne bo zamrlo. V vseh župnijah tudi pripravimo škatlo, kamor lahko 
oddamo napisane prošnje, ki se bodo prebrale pri tej sveti maši. 
Člane ŽPS vabim, da se pripravimo na sodelovanje pri maši, 16. okt., zato bo kratko 
srečanje: V Cerknem v sredo po maši, v Novakih v sredo po maši, v Šebreljah v 
četrtek po maši, v Otaležu v petek po maši. Pripravite ideje o sodelovanju. 
 
 
NAPOVEDUJEMO: 
Sv. Uršula – Jagršče: V nedeljo, 23. 10., bomo v Jagrščah obhajali praznik župnijske 
zavetnice sv. Uršule. Maša bo ob 10.00 oz. po dogovoru. V Šebreljah bo zato 
nedeljska maša v soboto zvečer, v Otaležu pa v nedeljo ob 08.30. Vabljeni v Jagršče k 
praznovanju sv. Uršule. 
 
Zakriž: Maša v Zakrižu bo v nedeljo, 23. 10. ob 14.00 (jejdov 
semenj) 
 
Zakrament svete birme bo g. škof podelil v naših župnijah sledeče:  
Novaki v soboto 12. 5. 2012 dopoldne – ura bo še določena 
Šebrelje v soboto 12. 5. 2012 popoldne – ura bo še določena 
Otalež v nedeljo 13. 5. 2012 ob 08.30 
Cerkno v nedeljo 13. 5. 2011 ob 10.30 
Naši birmanci so prav zanimivi: mladi in polni življenja. Z veseljem jih 
v svojih molitvah spremljajmo v pripravi na sveto birmo. Naj bo birma 
pomembna postaja v njihovem življenjskem zorenju in v zvestobi 
Kristusu. Kakor je mladi mučenec Grozde rekel: Evharistija je sonce mojega 
življenja!«, naj tudi naši mladi živijo s pomočjo evharistije v tesni povezanosti z 
Gospodom. 
_________________________________________________________________ 
Pod črto: Reklamni slogan Turistične zveze Srbije: 2012. godine treba da bude kraj sveta. Ako 
hoces da prezivis, dodji u Srbiju. Mi kasnimo oko 30 godina...  

Tisti čas je 
Jezus 
spregovoril: 
»Nebeško 
kraljestvo je 
podobno kralju, 
ki je priredil 
svatbo svojemu 
sinu. 
           (Mt 22, 2) 

 
 

PRIDI, 
SVETI DUH! 

 

 


