
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 646 EUR, 10 darovalcev 

Za drva: 133 EUR, 2 darovalca 
Namesto cvetja + Darku Škufca: 40 EUR 2 darovalca za župnišče 
 

NOVAKI  

OTALEŽ Za Karitas: 50 EUR 
ŠEBRELJE Darovi za cerkev ob pogrebu + Viktorja: 622,69 EUR 

Za župnišče Cerkno: 100 EUR, 1 darovalec 
JAGRŠČE  

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

 
 

 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
 

30. NAV. NED. 
 

misijonska 
 

23. OKT. 2011  

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
Zakriž 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 
15.00 

Vsi ++ Mlakar, Gor. Novaki 32 
+ Janez Lipužič, Lazec 11/a 
+ Gabrijel Lahajnar, Planina 14 
Za zdravje, Idrijske Krnice 35 
V čast sv. Uršuli za žive in rajne župljane 
Za žive in rajne Zakrižane 

Poned, 24. 10. 
Anton M.Klaret 

Cerkno 18.00 + Andrej Čelik, Goriška c. 2 
V dober namen, Bevkova 2/a 
 

Torek,  25. 10. 
 

Cerkno 
Cerkno 
 

Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
 

18.00 

Molitev hvalnic 
V zahvalo MB in Srcu Jezusovemu, Planina 
8. dan + Viktor Lapanja, Šebrelje 23/a 
++ starši in Julijan Lapanja, Šebrelje 68 

Sreda,  26. 10. 
 

Cerkno 
Novaki 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

++Božič in Razpet ter za zdravje, Mostan.47 
+ Kati Peternelj, Dol. Novaki 9 
Za zdravje, Dol. Novaki 47/a 

Četrtek,  27. 10.  
 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 
 

18.00 
 
17.00 

Za duhovne poklice, Šebrelje 19/b 
++ starši Prezelj, Šebrelje 56 
Obl. + Dora Prezelj, Zakriž 5 

 Petek, 28.10. 
Simon in J. Tadej 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

Obl. + Antonija Pisk, Jazne 16 
Po namenu v zahvalo, Pot v Strano 4 
++ starši Selak, Čeplez 9 

Sobota, 29. 10. 
 

Id. Krnice 
Cerkno 

17.00 
18.00 

++ Jeram, Idrijske Krnice 35 
+Marjan Hadalin in Marjan Močnik, Zakriž 12 
V čast MB v zah. in za duše v vicah, C. vrh 9 

31. NAV. NED. 
 

žegnanjska 
 

30. OKT. 2011  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Cvetko Gosar, dar Gor. Novaki 65 
++ starši, Oblakov vrh 30/a 
Obl. + Jože Tratnik, Plužne 
Za duhovniške in redov. poklice, Straža 
Za žive in rajne župljane 

 

Maša v Jagrščah v nedeljo odpade, ker bo v soboto v Idr. Krnicah.  
Na praznik Vseh svetih bo maša v Jagrščah ob 15.00 za ++ Poljanec, Jagršče 6, 

nato blagoslov pokopališča. 
 

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

23. –30. X. 2011     30. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 43/2011 

 
 

 

Misijonsko nedeljo bodo s   somaševanjem slovenskih škofov v 
posameznih (nad)škofijah obeležili po naslednjem sporedu: 

• v škofiji Celje se bo praznovanje v 
Vojniku       pričelo ob 15.00 z molitveno uro, ob 
16.00 bo sledila maša; 

• v škofiji Koper bo v župniji Jelšane ob 
15.30 molitvena ura, ob 16.00 pa maša; 

• V ljubljanski nadškofiji bo skupno 
praznovanje v Tržiču. Ob 15.30 bo molitvena ura, 
ob 16.00 pa maša. 

• V nadškofiji Maribor bo praznovanje v 
župniji Sv. Peter (Malečnik). Ob 15.30 bo molitvena 
ura, ob 16.00 pa maša. 

• V škofiji Murska Sobota se bo skupno 
praznovanje v Cankovi pričelo z molitveno uro ob 
15.00, ob 16.00 bo sledila maša. 

• V novomeški škofiji bo praznovanje 
potekalo v soboto, 22. oktobra 2011, ob 10.00 in bo povezano z zahvalno 
mašo za razglasitev drinskih mučenk za blažene. 

Misijonska nedelja je praznik zahvale in hvaležnosti za delovanje in 
poslanstvo misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov doma in po 
svetu. V misijonih trenutno deluje 73 slovenskih misijonarjev in misijonark. V 
Cerkvi na Slovenskem smo hvaležni za misijonsko prebujenost ljudi, ki z 
odgovornostjo zrejo prek meja domovine ter z molitvijo in darovi pomagajo pri 
premagovanju revščine, bolezni, nepismenosti ter drugih stisk in težav. 

Po globokih luknjah, v dežju in blatu, sem z mojim »traktorjem« prispel 
na podružnico. Prinesel sem Jezusa – po enem mesecu. 

To je veselje misijonarja. 
(Danilo Lisjak, Uganda) 

 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 17.30;       Cerkno v petek  ob 17.30;  
Novaki v sredo ob 17.40            Otalež v petek ob 17.40  
Pred praznikom vseh svetih povabljeni k sveti spovedi, da bi lahko vredno prejeli sveto 
obhajilo, ki ga bomo darovali za rajne.  
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Matija in Luka 

 med tednom: Timon V., Miha ?? 

Čiščenje in krašenje cerkve: Gorenjska c. 
Branje                

: sobota: Dolores; nedelja: Nataša 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Nives 
Čiščenje,krašenje: Pavla,Bojana,Dragica 
Strežniki:
nedelja: Sara, Nina, Maja, Suzana 

 med tednom: Jaka 

NOVAKI:Branje: nedelja: Darja 
Čiščenje,kraš.: Špik J. 4, Špik J. 4 
Strežniki:
                v nedeljo: Sandra in Urška 

  med tednom: Urban, David 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Rebeka in Manca 
Strežniki: 

nedelja: Katja, Andraž, Urša, Lara 
 

 

Prvoobhajanci: Kot smo se dogovorili s 
starši, se bodo prvoobhajanci med tednom 
uvajali v evharistijo tudi s streženjem, zato 
bodite pozorni na razpored. 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Strežniki: srečanje za strežnike bo v 
Novakih v sredo po maši, v Šebreljah v 
četrtek po maši, v Cerknem in v Otaležu pa 
v petek po maši. Lepo vabljeni tudi novi 
strežniki v vseh župnijah. 
 

Mladinsko srečanje v soboto ob 19.30 
 

Nauk za odrasle: v ponedeljek zvečer po maši v župnišču v Cerknem. Vabimo tudi 
nove člane v to molitveno – oznanjevalno skupino. 
 

Kateheti: srečanje v torek, 25. 10. ob 19.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Zakonska skupina: v soboto ob 20.30. Vabimo še nove pare, da se nam pridružijo. 
 

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 8 parov. Prijavite se čim prej. 
 

Priprava staršev na krst prvega otroka odpade, ker ni prijavljenih. 
 

Duhovna obnova za birmance: Veroučenci 9. razreda bodo imeli duhovno obnovo v 
župnišču v Otaležu v soboto, 29. oktobra. Zberemo se ob 09.00, zaključimo ob 17.00. 
S seboj prinesete veroučno mapo in pisalo.  
 

Zakriž – jejdaw somn: Danes, 23. 10. bo v Zakrižu maša ob 15.00 in praznovanje 
jejdawga somna. Lepo vabljeni! 
 
Misijonska nedelja: Miloščina današnje nedelje, 23. 10. dopoldne, je namenjena za 
misijone. Misijonska nedelja nas vabi, da z molitvijo in z darovi podpremo misijonsko 
Cerkev. 

Srečanje za vse župnijske pevce (cecilijanka) bo v Šebreljah v soboto, 19. 11., maša 
ob 18.00. Iz Novakov skozi Cerkno bo organiziran avtobus. Prijavite se zborovodjem. 
 
Karitas organizira za svoje člane predavanje v župnišču v Idriji: na temo »odpornost 
na revščino« bo spregovoril psiholog Bogdan Žorž v četrtek, 27. okt. ob 18.30. 
 
Zahvaljujem se članom ŽPS, ki so prejšnjo nedeljo sodelovali pri oblikovanju svete 
maše. V vseh župnijah je bilo lepo sodelovanje tudi pri ljudskem petju. Tako lahko 
enkrat na mesec sodelujemo vsi in bolj čutimo našo povezanost in soodgovornost za 
lepo bogoslužje. 
 
Živi rožni venec (ŽRV): V tem mesecu ste se mnogi po vseh župnijah pridružili 
molitveni zvezi Živi rožni venec. Vsak član vsak dan zmoli eno desetko, kadarkoli in 
kjerkoli, in se tako poveže v skupnost molivcev za naše družine in za nove duhovne 
poklice. Boglonaj vsem zvestim molivcem. Še vedno sprejemamo nove člane, lahko se 
prijavite duhovnikoma ali Mihaeli. V Cerknem smo se odločili, da bo za prvi petek ali 
soboto maša za duhovne poklice po namenu članov ŽRV. Za naslednje tri mesece ste 
že darovali, spet lahko naročite po novem letu. 
 
Bi prižgali letos svečo manj? V Sloveniji letno nastane okoli pet ton embalaže 
nagrobnih sveč. Kar pomeni – če bi dali vse odpadne sveče v kvadrat s stranicami 
deset krat deset metrov, bi dobili kar 50 metrov visoko stolpnico. In to vsako leto.(Vir: 
internet) 
Kristjani bomo tudi za praznik Vseh svetih lahko 
pokazali svoj odnos do pokojnih, ki ni v množičnem 
prižiganju sveč, ampak v kulturi obnašanja na 
pokopališču in v molitvi za rajne. Rajnim bomo 
namesto obilice sveč raje podarili kakšno molitev 
več, dar namesto sveč pa darovali v trajnejši spomin 
na naše drage prednike. 
»In na koncu bo vsa ta plastika, ki je težko razgradljiva, 
končala v zemlji, ki je prostor telesnih ostankov naših 
dragih rajnih. Paradoksalno je, da ne uvidimo, kako 
brezumno smetimo to, kar bi moralo biti sveto. Dovolj je, 
da prižgemo svečko pozornosti. Ne potrebujemo gore 
plastike. Naredimo korak naprej. Čas je, da prerastemo 
pretirano kopičenje sveč in način krašenja grobov, ki je 
prepogosto znamenje nezdravega primerjanja in frustracij. Pokažimo svojo 
samozavest, prinesimo cvet z lastnega vrta (če je le mogoče) in svečko, ki bo dejansko 
svečka pozornosti, in molimo. Prav molitev nas odpira v tisto zaznavo presežnih 
resničnosti, iz katerih so rajni sveti in svetli in so duhovna opora in moč našemu 
življenju. Skrajni čas je, da prerastemo površnost in se prepustimo tistemu razkošju, v 
katerem ni dneva mrtvih, ampak svetih.« (p. Karel Gržan) 
______________________________________________________________ 
POD ČRTO: Mlajši in starejši policist patruljirata po ulici do lokala, ki je znan po 
pretepih. - Kar ti pojdi noter, ki si mlajši in poglej, če je gneča! reče starejši policist. 
Mlajši se takoj vrne s krvavim nosom. Nobene gneče, takoj sem bil na vrsti! 

 

 Eden izmed njih, učitelj postave, ga 
je preizkušal z vprašanjem:  »Učitelj, 
katera je največja zapoved v 
postavi?« Rekel mu je: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. To je največja in prva 
zapoved. Druga pa je njej podobna: 
Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe. Na teh dveh 
zapovedih stoji vsa postava in 
preroki.«  (Mt 22, 34-40) 
 


