
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 660 EUR, 9 darovalcev 

Namesto cvetja pok. Lidiji: 20 EUR, en darovalec 
Namesto cvetja pokojni Andrejki: 30 EUR, en darovalec 
 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE Za župnišče v Cerknem: 100 EUR, en darovalec 
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

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

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
DRUGA 

POST. NED. 
 

20. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
 
10.00 
10.00 
10.30 
 

+ Jožef Razpet, Dol. Novaki 40 
++ Lapanja, Šebrelje 79 
+ duh. Janez Lapanja 
+ Davorin Likar, Otalež 28 
+ Kristina Štremfelj, Vojkova 5 
Vsi pokojni, Jagršče 21 

Poned. 21. 3. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

09.00 
 
18.00 

V čast SD in MB za zdravje, Šebrelje 55 
+duh. Janez Lapanja, dar pevci 
+ Jožefa in Viktor Uršič, Cvetkova 3 
++ Kobal, Straža 27 

Torek,  22. 3. 
 

Cerkno 
 

08.00 
 

V zahvalo, Straža 28 
+ Andrej Lahajnar, Planina 36 

Sreda, 23. 3. 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 
 
Afrika 

17.00 
 
18.00 

++ Tušar, Šebrelje 5 
++ starši in Marija Černilogar, Šebrelje 67 
++ družina Peternelj in Mira Čelik, Straža 21 
+ Dora Prezelj, dar Nada 
Na čast Materi Božji, Novaki 

Četrtek, 24. 3. 
 
 

Zakriž 
Novaki 
 

18.00 
18.00 

+ Ivan Prezelj, Zakriž 21 
Vsi pokojni, Gor. Novaki 38 
+ Janko Kokelj, Gor. Novaki 31 

Petek,  25. 3. 
Gospodovo 
oznanjenje 

 

Novaki 
Otalež 
 
Šebrelje 
Cerkno 

17.00 
17.00 
 
18.30 
18.00 

+ Frančiška P. in Angela P., Gor. Nov. 53 
++ starši in Marko Zajc, Plužnje 45 
++ Močnik, dar Plužnje 44 
++ starši Pavšič, Šebrelje 53/b 
+ Ana, Tine, Marija, Podpleče 9, dar sestra 

Sobota,  26. 3. 
 
 

Cerkno 
 
 
 
 

18.00 
 
 

 

+ Marija Svetičič, Pot na Zavrte 4 
30. dan + Jože Kovačič, Tolmin 
V čast sv. angelom za zdravje in varstvo,S27

TRETJA 
POST. NED. 

 
27. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Zofija Bevk, Dol. Nov. 4;    za župnijo 
++ Klemenčič, Šebrelje 50 
+ Marija in Pavel Tratnik, Dol. Jazne 
Za žrtve na Lajšah, Poreznu, dar Zakriž 
++ starši Rjavec, Jagršče 15 

Ponedeljek, sreda in nedelja rožni venec 20 minut pred mašo v Cerknem  
Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  

mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 

20. – 27. 3. 2011           2. POST. NED.       LETO: 2, ŠT. 12/11 

 
 
 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
Krepko smo vstopili v postni čas in čeprav se 
zdi velika noč še zelo daleč, se vendar dnevi 
hitro obračajo. Kako nam gre izpolnjevanje 
postnih nalog? Vsak dan moramo začeti 
znova – tako odrasli kot otroci. V tem času 
smo še posebej poklicani k solidarnosti. 
Škofijska karitas Koper že deseto leto 
spodbuja otroke s postno akcijo za otroke iz 
banjaluške škofije. To je le ena od priložnosti. 
Pa v solidarnosti ne delimo samo materialnih 
dobrin. Dobrina je tudi neko znanje ali 
veščina, ki jo obvladamo. Pomagamo lahko 
tako, da nekaj naredimo ali da drugega 
naučimo nečesa, kar še ne zna. Pomembna 

dobrina je tudi naš čas. Kljub veliki zaposlenosti s svojimi opravki, 
spodbudimo otroke, da del svojega prostega časa namenijo svojim sestram, 
bratom, pomagajo starejši sosedi ali kaj podobnega. Solidarni smo lahko tudi 
do našega okolja: da skrbimo za čistočo in red naše okolice.  
Pogovorimo se v družini, kako bomo ta teden živeli solidarno v materialnih in 
nematerialnih stvareh. Dogovorimo se za  nekaj konkretnih nalog, pri katerih 
naj otrok naredi nekaj za celo družino. Spodbujajmo njihovo ustvarjalnost in 
željo, da bi naredili nekaj koristnega za druge. Naj sami določijo, kaj lahko 
naredijo, odrasli jih samo usmerjajmo, da ne bodo premalo ali preveč zahtevni 
do sebe. In ne pozabimo, da moramo pokazati, da smo opazili njihov trud. S 
tem ne mislim nagrade, ampak da jim povemo, kako je njihovo dejanje 
prispevalo k boljšemu, lepšemu življenju drugega. In da so zato sami 
bogatejši za pomembno izkušnjo dajanja. 

 
Alenka Hvalica 

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Lucija in Aleksandra 
Nedelja: Matic, Uroš, Uroš, Aleš 
Čiščenje in krašenje cerkve : Zakriž I. 
Branje:  sobota: Andrej; nedelja: Klara                 

OTALEŽ: 
Bralci: Uroš R. 
Čiščenje in krašenje: Anica in Sonja 
Strežniki: med tednom: Matej in Tjaša 
             v nedeljo: Nina, Tjaša, Gašper, Jaka 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Jan P. 
Čiščenje krašenje: Kokelj 56, Podobnik 31 a 
Strežniki: med tednom: Maks 
               v nedeljo: Urban in David 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Maja in Maša 
v  nedeljo: Katja, Kristina, Urša, Lara 

 
 
 

STREŽNIKI: SREČANJE ZA STREŽNIKE V CERKNEM BO V SOBOTO OB 
17.00. PROSIM, DA PRIDETE VSI!!! 
 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                                         
Šebrelje v sredo ob 16.40     
Novaki v četrtek ob 17.40 
Cerkno v soboto ob 17.30 
Otalež v petek ob 16.40 
 

Verouk je reden za vse skupine.  
 

Mladinska srečanja:  
Cerkno v petek ob 19.00  
 

Svetopisemska skupina: v ponedeljek po maši v župnišču v Cerknem. 
 

Starši v Otaležu: srečanje bo v sredo ob 19.00 v župnišču v Otaležu. Vabljeni na 
srečanje. 
 

Krstna nedelja: V nedeljo bomo imeli v Cerknem krstno mašo. Kratka 
priprava za starše, ki bodo krstili, bo v četrtek ob 17.00 v cerkvi sv. Ane. 
 

Praznik Gospodovega oznanjenja (25. 3.) je obenem tudi starševski dan. 
Starši vabljeni k sveti maši. V Cerknem bo zborček staršem po maši zapel dve 
pesmici. V Šebreljah pri maši  na Gospodovo oznanjenje poje mladinski 
pevski zbor. 
 

Slavilna molitev pred Najsvetejšim bo v soboto po maši v Cerknem. 
 
 

Križev pot: V postnem času želimo biti blizu Jezusu, ki je za nas trpel, zato 
se bomo radi udeleževali križevega pota: 
Cerkno: petek ob 18.00 (Svetopisemska skupina in prvoobhajanci)  
Šebrelje: petek ob 18.30 (4. R. skupaj s starši) 
Novaki: četrtek ob 18.00 (prvoobhajanci) 
Zakriž: četrtek ob 18.00 (vsi otroci) 
Otalež: petek ob 17.00 
Jagršče: nedelja ob 11.30 
Sodelavci pri križevem potu pridete v zakristijo 10 minut prej. Odrasli berete postaje, 
otroci pa spremljajo križ, ki gre od postaje do postaje. 
 
Sodelovanje pri križevem potu v Cerknem: 
petek 25.3.: svetopisemska skupina in prvoobhajanci; petek 1. 4.: odrasli skavti in 4. – 
5. R; petek 8. 4.: člani ŽPS in ŽGS, zbor ter 6. R.; petek 15. 4.: SKVO ter 7., 8. R 

Župnijski gospodarski svet Cerkno: seja bo v torek ob 19.00. Arhitekt nam bo 
predstavil dokončni načrt za župnijski dom, ki sva ga večkrat usklajevala. Če ga bomo 
potrdili, se začne pripravljati dokumentacija za gradbeno dovoljenje. V tem zadnjem 
mesecu smo dosegli bistveno soglasje z Zavodom za kulturno dediščino, ki je bilo 
potrebno, ker je župnijski dom v bližini sv. Ane, ki je spomeniško zaščiten objekt. Zdaj 
upamo, da imamo zeleno luč za gradnjo. 
 

 

Križev pot v Zakrižu bo v nedeljo 27. marca ob 15.00. Začetek je pri kapelici pod 
Zakrižem. Križev pot gre po ustaljeni poti in se zaključi v cerkvi v Zakrižu. Traja 
približno eno uro in pol. Naj bo križev pot priložnost, da se srečamo župljani vseh petih 
župnij. 
Preden bomo začeli križev pot, bom razdelil tekst, ki se ga bo bralo pri posameznih 
postajah. Posamezna skupina prebere misel ob določeni postaji, nato nese križ v 
ospredju procesije do naslednje postaje in pri tem vsa skupina naprej moli desetko 
rožnega venca. 
Molitev križevega pota bo šla v procesiji, skupina, ki vodi postajo, dobi v roke mikrofon. 
Pojdimo na križev pot v zbranosti in molitvi. Klepet ne sodi k procesiji. Po končanem 
križevem potu v cerkvi, se bomo vstavili ob skodelici čaja. 
Skupine, ki so povabljene k vodenju posameznih postaj: 

1. Postaja: Zakrižani 
2. Postaja: bralci beril iz vseh župnij 
3. Postaja: člani mladinskih skupin 
4. Postaja: skavti po osnovni šoli 
5. Postaja: 7. in 8. razred skupaj s starši 
6. Postaja: 5. in 6. razred skupaj s starši 
7. Postaja: 3. in 4. razred skupaj s starši 
8. Postaja: 1. in 2. razred skupaj s starši 
9. Postaja: veroučenci in starši iz Novakov 
10. Postaja: verniki iz Šebrelj, Jagršč in Otaleža 
11. Postaja: Člani ŽPS in ŽGS 
12. Postaja: Člani župnijskih Karitas 
13. Postaja: Odrasli skavti 
14. Postaja:  župnik in kaplan 

V primeru dežja se križev pot prenese na nedeljo 3. aprila. 
 
 

 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 2011. Romanje ima namen 
poživiti naše duhovno življenje, zato bo imelo molitveni značaj, vmes pa si bomo 
pogledali še kaj zanimivega. Vabim vas, da se vpišete na to romanje. Bivanje s hrano 
stane 81 EUR, prevoz pa 49 EUR. Pri vpisu plačate akontacijo 50 EUR, ostalo ob 
odhodu. Prostih je še 12 mest. 
 

Post pri nas doma: Poživimo družinsko molitev pri nas doma. V drugem postnem 
tednu naj se družina zbere k večerni molitvi ob znamenju križa. Lahko si prižgemo tudi 
svečko. Molimo drugo desetko žalostnega dela rožnega venca: ki je za nas bičan bil.  
 

Postne maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša le pojdi z mano – druga kitica: 
za nas in za naše grehe je strašno bičan bil. 
 

Pravočasno prestavimo urine kazalce: V soboto zvečer bomo menda ure naravnali 
na poletni čas. 


