
zupDAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 40 EUR, 1 darovalec 

Namesto cvetja + Darku Škufca: 20 EUR,1 darovalec za župnišče 
 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE  

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

 
 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

 
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 
 

Poned, 31. 10. 
Volfgang 

Cerkno 18.00 V zahvalo, Straža 28 
+ Rozalija Močnik, Cesta OF 4 
+ Otilija Kranjc, dar prijateljice 

 
Torek,  01. 11. 

 
VSI SVETI 

 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Sv. Ana 
Jagršče 
SvJernej 

08.30 
08.30 
10.30 
10.30 
15.00 
15.00 

+ Jožef Tušar, Dol. Novaki 48 
+ Angela Lapanja, Šebrelje 23/a 
+Franc,starši,bratje,sestre Štravs, Pluž 11 
++ starši Abram, Labinje 
++ Poljanec, Jagršče 6 
+ Srečko Šavli, Mostaniška 20 
Za žive in rajne župljane 

 
Sreda,  02. 11. 

 
Spomin vseh 
vernih rajnih 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
SvJernej 
 
Id.Krnice 
Lajše 
Sv. Ana 

09.00 
09.00 
10.30 
10.30 
 
11.30 
15.00 
18.00 

+ Jakob Jemec, Dol. Novaki 29 
Za duše v vicah 
Po namenu svetega očeta Benedikta XVI. 
+ Marjan Prezelj in vsi pokojni, Zakriž 27 
++ starši in bratje, Stopnik 29 
V zahvalo, Idrijske Krnice 1 
Za duše v vicah 
Po namenu svetega očeta Benedikta XVI. 

Četrtek,  03. 11.  
Viktorin Ptujski 

Šebrelje 
Novaki 
 
 

18.00 
18.00 

+ Zofija Petrič, Šebrelje 56 
V zahvalo za vse prejete dobrote, Gor. Nov. 
Za duše v vicah. Gor. Novaki 64 

 PRVI Petek, 
04.11. 
Karel 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 
 
 

08.30 
17.00 
18.00 
 
 
 

Za duhovne poklice, Šebrelje 50/a 
8. dan + Francka Lipužič, Lazec 
Za duhovne poklice, dar ŽRV 
V čast Srcu Jezusovemu za naše družine 

PRVA Sobota, 
05. 11. 

Zahar in Elizab 

Reka 
Cerkno 

15.00 
18.00 

Obl. + Lidija Kosmač, Reka 26 
++ Sedej, Bevkova 4 
+ Frančiška Oraske – Filipič, Avstrija 

 
32. NAV. NED. 

 

zahvalna 
 

06. NOV. 2011  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Marjan Peternelj, Dol. Nov. 17 
+ Katarina Podobnik, Stopnik 30 
+ Antonija Pisk, Jazne 16 
+ Franc in Franci Mavrič, Straža 41 
V zahvalo, Idrijske Krnice 4; za župnijo 

 

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

30.X. –6.XI. 2011     31. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 44/2011 

 
 

 

 
Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v petek ob 08.00;          Cerkno v soboto  ob 17.30;  
Novaki v četrtek ob 17.40            Otalež v petek ob 16.40  
 
Pobožnost v čast Srcu Jezusovemu bomo imeli v 
Novakih v četrtek zvečer, v Šebreljah v petek zjutraj, v 
Otaležu v petek pred mašo, v Cerknem pa v petek po 
maši. Pred Najsvetejšim bomo zmolili litanije Jezusovega 
Srca in zmolili posvetilno molitev. Lepo vabljeni! 
Pobožnost prvih petkov obhajamo tako, da prejmemo 
zakrament svete spovedi nekje v bližini, prejmemo sveto 
obhajilo, počastimo Jezusovo Srce z litanijami in 
posvetilno molitvijo. Priporočljivo je moliti tudi rožni venec 
ali vsaj kakšno desetko. 
 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Sv. Jernej 1. nov.: vsi 

 med tednom: Tina P., Melisa R. 

Nedelja: Primož, matic, Uroš V., Žan M. 
Čiščenje in krašenje cerkve
Sv. Jernej: Pot v Strano 

: Trg prek.br 

Branje
sobota: Ana; nedelja: Branka 

: Vsi sveti: 10.30.Meta, 15.00 Andrej 
                

OTALEŽ: 
Bralci:
nedelja: Lilijana 

  Vsi sveti: Bojana, Danaja 

Čiščenje,krašenje: Anita in Janja 
Strežniki:
Vsi sveti: Aljaž, Tjaša, Gašper, Jaka 

 med tednom: Rok 

nedelja: Rok, Adam, Matej, Andraž 

NOVAKI: Branje
nedelja: Jerca in Marjanca 

: Vsi sveti: Jan 

Čiščenje,kraš.: Gatej 11, Gatej 27B 
Strežniki:
Vsi sveti: Sonja, Žan, Ana, Neža 

  med tednom: Sandra 

                v nedeljo: Jure in Miha 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Maja in Maša 
Strežniki: 

Vsi sveti: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 
nedelja: Rok, Matevž, Manca, Rebeka 

 

 

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

 



Verouk v tem tednu odpade. Veroučenci skupaj s starši pa pridejo k sveti 
maši na praznik Vseh svetih. 
 

 

Tečaj za zakon v Cerknem: Župnijska oblika šole za zakon se bo začela v 
soboto, 5. nov. ob 19.15. Vsi prijavljeni pari pridete na prvo srečanje, ostala 
srečanja bomo časovno po potrebi prilagodili. 
 
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. 
 
Praznik vseh svetih: Cerkev mnoge rajne razglasi za blažene in svete. 
Obstaja pa še množica naših rajnih, ki so živeli Bogu vdano življenje in smo 
prepričani, da svoje življenje nadaljujejo v nebesih, zato so sveti, čeprav jih 

Cerkev ni razglasila. Zato se na praznih Vseh 
svetih oziramo k vsem, ki so zveličani in so 
dosegli svetost. Med njimi so mnogi naši 
sorodniki in prijatelji, s katerimi smo delili življenje. 
Počastimo njihovo večno življenje v torek, 1. 
novembra. 
Ker so zveličani v nebesih, kristjani iz tega 
delamo praznik. Oni so naši priprošnjiki pri Bogu. 
Praznik Vseh svetih bomo najprej počastili s 
sveto mašo, sledi pa blagoslov pokopališča. 
Pokopališče je kraj miru, je Božja njiva, kjer 

vstajenja čakajo naši rajni. Zato bo naše obnašanje na pokopališču odraz 
naše kulture. Pokopališče je kraj tišine, blagega spomina in molitve.  
Letošnja akcija Bi prižgali svečko manj? nas spodbuja, da bi na naših 
grobovih bila le kakšna sveča, za rajne pa lahko darujemo svete maše ali 
damo v dobrodelne namene svoj dar, ki bo postal trajnejši spomin na naše 
rajne, kakor kup plastike, ki ostane za goro sveč. 
Pri blagoslovu grobov se kristjani potrudimo za skupno 
molitev. 
 
Odpustki za rajne: Cerkev naklanja v prvih osmih dneh 
novembra popolni odpustek, ki ga darujemo za rajne, ki 
so še na poti očiščevanja, v vicah. Odpustki so duhovni 
zaklad Cerkve, ki izhaja iz Kristusa in svetnikov. Iz tega 
zaklada črpamo odpustke. Pogoj, da pomagamo dušam v 
vicah do popolnega očiščenja v teh osmih dneh je, da 
smo bili pri sveti spovedi, da prejmemo sveto obhajilo, obiščemo pokopališče 
in molimo Oče naš po papeževem namenu. Čeprav za rajne redno molimo in 
zanje darujemo svete maše, pa so ti dnevi posebna milost. Potrudimo se v teh 
osmih dneh in darujmo za naše rajne svoje molitve in sveto obhajilo. 

Spomin vseh vernih rajnih, 2. nov.: Dan po Vseh svetih se Cerkev spominja 
vseh vernih duš, ki so še na poti očiščevanja v vicah in potrebujejo naše 
molitve. Ta dan vsak duhovnik mašuje tri maše: eno po naročenem namenu, 
eno za duše v vicah, eno po papeževem namenu. 
Ta dan bo sveta maša tudi na Lajšah. Lepo vabljeni. Tam so naši mučenci, 
naj bodo naši priprošnjiki. Kri mučencev je vedno seme novih kristjanov in 
blagoslov za župnijo. Ne pozabimo na te žrtve. 
 
Obisk bolnih in ostarelih: V četrtek bova obhajilo prinesla v Novake,  
v petek pa Šebrelje, Id. Krnice, Otalež, Cerkno 
 
Animacijska skupina Vera in luč ima srečanje v 
četrtek ob 19.00 v župnišču Cerkno.  
 
Voditelji Svetopisemskih uric za otroke: srečanje za 
pripravo Svetopisemske urice bo v soboto ob 10.00. 

 
Celodnevno češčenje: Prva sobota je pred nami in 5. nov. 
ste spet povabljeni, da prihajate skozi cel dan pred 
Najsvetejše. Prav lepo ste se zvrstili prejšnji mesec, tudi 
tokrat vas vabim, da se s črko X vpišete na list zadaj v 
cerkvi, da bomo vedeli, kdaj je dežurstvo poskrbljeno. 

 
Zahvalna nedelja: V nedeljo, 6. nov. bomo obhajali 
zahvalno nedeljo. Cerkve lahko okrasimo s simboli 
zahvale, predvsem pa se bomo Bogu zahvalili za 
vse prejete darove v tem letu. 
 
Napovedujemo: 
 

Župnijski pastoralni sveti

 

 bodo v tednu po zahvalni nedelji imeli redno sejo, in 
sicer: ponedeljek, 7.11. Cerkno; torek, 8.11. Šebrelje; sreda, 9.11. Novaki; 
petek, 11.11. Otalež.  
Odbor za tisk:

 

 V četrtek, 10. nov.  bo prvo srečanje vseh tistih, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati pri medžupnijskem glasilu, ki ga nameravamo izdati za 
Božič. Lepo vabim, da se opogumite, skupaj bomo lahko zastavili rubrike in 
kaj malega napisali ter podelili z drugimi. 
Vera in luč
 

 bo imela mesečno srečanje v soboto, 12. nov. popoldne. 
Otroci sv. Ane
 

 bodo imeli svetopisemsko urico v soboto, 12. nov. ob 09.00. 
vabljeni tudi novi otroci od treh let dalje. 
POD ČRTO: Sedi Mujo v restavraciji z ženo in taščo. Pride kelner in povpraša: Izvolite? Kaj 
boste? Mujo reče: Jaz bom teletino. Kelner pa vpraša: Kaj pa nore krave? Mujo pa reče: Vprašaj 
jih kar sam, kaj bojo? 

 
 

Gospod, daj 
rajnim večni 

mir in pokoj. in 
večna luč naj 
jim sveti. naj 

počivajo v 
miru. amen. 

Kaj imaš, česar bi ne 
prejel? Če pa si prejel, 

kaj bi se ponašal, 
kakor bi ne prejel? 

1 Kor 4,7 


