
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 881 EUR, 12 darovalcev 

Za Karitas: 115 EUR, 3 darovalci 
 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE Za Karitas: 20 EUR 
JAGRŠČE  

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 

 
 

 
MAŠE V TEM TEDNU 

 

DRUGA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
04. DEC. 2011 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Šebrelje 
Id.Krnice 

08.30 
10.00 
10.00 
16.00 
16.00 

+ Anica Oblak, Dobravšce 10, dar DN 15a 
Obl. + Vinko Štravs, Lazec 32 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36; za župnijo 
++ Skvarča in Hvala, Šebrelje 18 
Po namenu, Idr. Krnice 27 

Poned, 5. 12. 
 

Cerkno 18.00 + Alojz, Jožefa in Marija Mravlje, Planina 31 
++ starši Bavcon, Bevkova 10 

Torek,  6. 12. 
 

Nikolaj, šk 

Cerkno 
Cerkno 
Labinje 
Sv. Jernej 
Šebrelje 
Jazne 
 

07.40 
08.00 
10.00 
15.00 
17.00 
17.00 

Molitev hvalnic 
V čast Svetemu Duhu, Platiševa 27 
V čast Svetemu Duhu, po namenu 
Pogreb + Jožef Raspet, Labinje 7 
+ Viktor Lapanja, Šebrelje 24 
+ Ivan in Frančiška Pisk, Jazne 18 

Sreda, 7. 12. 
 

Ambrož, šk 
Zakriž 
Cerkno 

17.00 
18.00 
 

+ Zofija in Andrej Seljak, Jakob Sedej, Z. 10 
V čast Svetemu Duhu za birmance, Straža 
V dober namen, Planina 
 

Četrtek,  8. 12.  
Brezmadežno 
spočetje DM 

 

Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
Cerkno 
 

09.00 
09.00 
17.00 
18.00 
 

++ Čemažar, Gorenji Novaki 28 
+ Marjana Zajc, Jazne 17 
+ Justin Rejc, Šebrelje 27 
++ starši Tušar, Podpleče 10/a 
++ Obid, Kavčič, Vončina, dar Goriška c. 6 

 Petek, 9.12. 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

+ Franc Vehar, Otalež 29/a 
+ Stanislava Mlakar, Rozalija in Terezija Gosar, 
Ličarjeva 10 
+ Cilka in Jernej Obid, Poče 32 

Sobota, 
10. 12. 

 

Cerkno 
Novaki 
Cerkno 

14.00 
17.00 
18.00 

+ Darja in Katarina Gabršček, Zakriž 1 
V zahvalo, Gor. Novaki 64 
++ starši Štravs, Cerkljanski vrh 10 
+ Albert Jeram, Podlanišče 47 

TRETJA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
11. DEC. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
15.00 

++ Uršič in Eržen, Gor. Novaki 65 
++ Tušar, Šebrelje 5 
++ starši Herman in Silvester Seljak 
V zahvalo in priprošnjo Svetogorski MB, Zakriž 27 
V zahvalo, Jagršče 6 

 

 

Ponedeljek, torek, sredo in petek maša v Cerknem v župnišču v kapeli, skozi 
glavni vhod in veroučno učilnico pridemo do kapele. 

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

4.  – 11. XII. 2011     2. ADV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 49/2011 

 

 
IZ PRIDIGE ŠKOFA METODA OB 80. LETNICI SMRTI F. B. SEDEJA 

Pisatelj pisma Hebrejcem pravi: »Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanili Božjo 
besedo. Še in še motrite, kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero. Jezus Kristus 
je isti, včeraj in danes in na veke.« te svetopisemske besede lahko v vsej polnosti naobrnemo na 
nadškofa Sedeja, ki se ga z veliko hvaležnostjo spominjamo ob 80-letnici njegove smrti. 
Nadškof  Sedej je bil odličen pastir in verski voditelj Slovencem, Italijanom in Furlanom, mož 
globoke misli in premisleka, ki je neutrudno z govorjeno in pisano besedo oznanjal resnico. S 
svojo iniciativnostjo, odločnostjo, vztrajnostjo in neustrašnostjo je izstopal iz življenja svojega 
časa in še danes nas svojim pokončnim zgledom ter s svojimi številnimi spisi in publikacijami 
vabi, naj ga posnemamo v ljubezni do Boga in svojega naroda ter v veri. 
Nadškof Sedej je bil nadarjen in zelo marljiv. Znal je 10 jezikov. Bil je teolog, biblicist in 
muzikolog. In ker je imel sam tako veliko znanja o Bogu in človeku in se je celo življenje 
poglabljal v »Kristusovo skrivnost«,  je znal ljudem svojega časa dajati pravilne odgovore ter 
prenašati Kristusov nauk na pojave v literaturi, v politiki, v filozofiji, v šolstvu in pri vzgojnem 
delu mladine in odraslih. 
Bil je pravičen in goreč pastir vernikom slovenske in italijanske narodnosti in ena 
najuglednejših osebnosti na goriškem škofovskem sedežu, odkar obstaja nadškofija (1751). 
V štirih letih (1908-1912) je pozidal malo semenišče in 1923 je ustanovil Mohorjevo družbo. 
Njegov rek: »Nobena krščanska hiša ne bodi brez katoliškega lista.« Tudi kadar je bil deležen 
kritike, je bil premočrten. Kar je pisal in govoril drugim, je najprej sam dosledno izpolnjeval. 
Izpolnil je tudi evangeljski stavek: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame 
svoj križ ter hodi za menoj« (Mr 8,34). 
Nosil je križ begunstva med prvo svetovno vojno in po njej, prenašal je hude kritike s strani 
fašistične oblasti, ko je branil slovenski jezik pri bogoslužju in pri verouku. 
Ob njegovem pogrebu 3. Decembra 1931 na Sveti Gori so duhovniki sklenili, da se navalu 
fašističnega poganstva uprejo in da bodo vztrajali pri pouku v slovenskem jeziku, če je treba 
tudi do mučeništva. Nadškof Sedej je namreč v pastirskem pismu 1929 l. od duhovnikov 
zahteval, naj poučujejo verouk v materinem jeziku, od staršev pa, naj pošiljajo otroke v te 
slovenske oddelke. 
Trpel je tudi, ker ga na koncu ni podprl Sveti sedež, ki je bolj verjel politikom kakor ljudem 
Cerkve. 
Vsako življenje je božji dar, ki mu na svetu ni enakega. Tudi življenje in delo nadškofa Sedeja 
je bilo velik Božji dar za Cerkev in za slovenski narod.    … 
Naj bo spomin na nadškofa Sedeja ob 80-letnici njegove smrti za nas duhovna popotnica, ki naj 
nam da del tiste energije za naš sedanji moralni, verski in kulturni utrip in naboj. 
 

 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 16.40;       Cerkno v  soboto ob 17.30;  
Novaki v četrtek ob 08.40          Otalež v petek ob 17.40  
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
med tednom: Jaka Lahajnar,Dejan Kramberger 

  

Nedelja: Uroš, Aleš, Miha, Črtomir 
Čiščenje in krašenje cerkve: Trebenče 
Branje                

: sobota: Pija; nedelja: Erika 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Dragica 
Čiščenje,krašenje: Nada in Irena 
Strežniki:
nedelja: Tadeja, Ines, Nejc, Tadej 

 med tednom: Matej in Sara 

NOVAKI: Branje: nedelja: Urša 
Čiščenje,kraš.: Bevk 23, Špik 24 
Strežniki:
                v nedeljo: Ana in Neža 

  med tednom: Neža 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Rok in Matevž 
Strežniki: 

nedelja: Maja, Maša, Kaja, Mateja 
 

 
Verouk  je v tem tednu reden za vse skupine. 
 

Odrasli skavti: srečanje v ponedeljek: 17.40 večernice, 18.00 
maša, po maši srečanje v župnišču. 
 

Animacijska skupina Vera in Luč v ponedeljek ob 19.30. 
 

Rožni venec za može in fante: Danes po maši v Cerknem. 
 

Bira: Po običaju boste lahko dar za oba duhovnika oddali med 
novembrom in februarjem. Ker duhovniki delujemo za vernike 
in nimamo nobenega drugega dohodka, se dobrim župljanom 
priporočava za vaše darove. Ker nekateri sprašujejo, kolikšen 
naj bo prispevek, se vsakemu gospodinjstvu priporoča, naj prispeva dar v vrednosti 
treh mašnih darov skupaj za oba duhovnika. Vsak pa sam presodi, kolikšen bo ta dar 
glede na osebne zmožnosti. Vsem Bog povrni že v naprej!  
 

Obisk birmanskih družin: Torek, sreda kot ste se vpisali. 
 

Miklavževanje:  
V Cerknem bo Miklavž obiskal otroke v nedeljo, 4. 12. ob 15.30. Vabljeni otroci, ki so 
rojeni med 1.1.2004 – 31. 12. 2010. Otroci, ki želijo, da jih Miklavž obdari, naj s seboj 
prinesejo eno risbico, ki jo bodo izročili Miklavžu. Vesel bo otroških izdelkov. 
V Idrijskih Krnicah

Vsem, ki ste Miklavžu pomagali v vseh petih župnijah se iskreno zahvaljujem. 

 bo v nedeljo sveta maša ob 16.00, sledilo bo miklavževanje za 
otroke. 

 

Koledarji 2012: V župnišču v Cerknem in v zakristijah ostalih župnij lahko dobite 
Marijanski koledar, cena 2 EUR.  
 

Družinska pratika 2012 je tudi na razpolago, cena 5 EUR. 
 

Pogrebi pri sv. Jerneju: iščemo enega ali dva župljana, župljanki, ki bi bili pripravljeni 
poskrbeti za zvonjenje in miloščino pri pogrebih.. 
 

Tečaj za zakon: peto srečanje bo v soboto ob 19.00. 
 

Mah za jaslice v cerkvi: otroci naj vsak v svojo župnijsko cerkev čim prej prinesejo 
vsak eno vrečo mahu za jaslice. 

Adventna spoved v Šebreljah bo v nedeljo, 4. decembra: začetek ob 14.30, maša ob 
16.00. Poleg domačih duhovnikov bo spovedoval še župnik Marjan iz Bukovega.. 
 

Adventno spovedovanje v Novakih bo v soboto, 10. 12. 2011 od 09.00 – 10.00 (g. 
Boštjan in g. Miro – župnik v Spodnji Idriji) in od 15.30 – 17.00 (g. Boštjan in g. Marko 
– kaplan v Idriji).  
 

Adventna spoved v Jagrščah bo v nedeljo, 11. 12. 2011 od 14.00 – 15.00, 
spoveduje in mašuje g. Marjan – župnik na Bukovem. 
 

Skavti po osnovni šoli: priprava na spoved in priložnost za spoved v petek ob 18.30 
v župnišču v Cerknem. 
 

Vera in Luč: redno mesečno srečanje bo v soboto ob 14.00. 
 

Animatorji svetopisemskih uric: priprava bo v soboto ob 09.00 v župnišču. 
Svetopisemska urica za otroke bo v soboto, 17. 12. od 09.00 – 10.00. 
 

Na tretjo adventno nedeljo bo ob 10.00 maševal v Otaležu župnik iz Bukovega, pol 
ure prej bo na razpolago za spoved
 

 za tiste, ki niste še utegnili. 

Naročnine na verski tisk. Škof Metod nas je v nedeljo spomnil na besede 
nadškofa Sedeja: »Nobena krščanska hiša ne bodi brez kakega katoliškega 
lista!« Vabim vas, da se spet naročite na verski tisk. Tisti, ki dobivate po pošti, 
boste tako dobivali do preklica, zato vam ni treba nič narediti. Stroške boste 
poravnali po položnici, ki vam jo bodo poslali. Tisti, ki imate naročnine preko 
župnije in dobivate v cerkvi, pa poravnajte naročnine do novega leta kaplanu 
ali župniku. Vabim tudi nove naročnike. 
Cene verskega tiska:  
Družina   78€ (lahko v dveh obrokih) 
Ognjišče 26,40 €, po pošti 27,50 € 
Misijonska obzorja    9 € 
Mohorjeve knjige   44 € 
Beseda med nami  18 € 
Communio   28 € 
Božje okolje 24€ 
Prijatelj: 11,70 € 
Zelo priporočam zlasti Družino in Božje okolje, ki je mesečna revija za krščansko 
duhovnost, zelo sodobna revija. 
 

Romanje v Lurd: odhod iz Cerkna 26. 4. 2012 zvečer, nočna vožnja mimo 
Torina (It) in Lyona (Fr), 27. 4. postanek v Arsu (sveti župnik Janez M. 
Vianney), vožnja do Clunya in Taiseja z ogledom, nato Paray – le - Monial 
(središče češčenja Jezusovega Srca), večerja, nočitev, zajtrk. 28. 4. pot proti 
Lurdu z vmesnimi znamenitostmi, večerja nočitev, 29.4. cel dan Lurd, polni 
penzion, 29. 4. po maši in zajtrku odhod iz Lurda proti Nici, večerja, nočitev. 
30.4.  zajtrk, vožnja proti domu, vrnitev v večernih urah. 
Cena romanja: 285 EUR za 45 oseb, lahko bo tudi kaj manj. 
Prijave župniku do 15. januarja ali do zasedbe mest na enem avtobusu z 
akontacijo 100 EUR.  

Glas vpijočeGa 
v puščavi:  

pripravite 
Gospodovo pot, 

zravnajte 
njeGove steze! 

Mr 1, 3 

 


