
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 733 EUR, 9 darovalcev 

Za drva: 355 EUR, 4 darovalci 
 

NOVAKI  

OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 100 EUR, 1 darovalec 
ŠEBRELJE  

JAGRŠČE  

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

 

 

 
 
 
 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

 
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 

Poned, 7. 11. 
 

Cerkno 18.00 V zahvalo za zdravje, cesta OF 4 
+ Dušan Mrak 

Torek,  8. 11. 
 
 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
18.00 

Molitev hvalnic 
++ Kuštrin in Rupnik, Sedejev trg 5 
+ Zofija Petrič, Šebrelje 56 
+ Andrej Lapanja, Šebrelje 23/a 

Sreda,  9. 11. 
 

Posvetitev 
lateranske bazil. 

Novaki 
 
Cerkno 

18.00 
 
18.00 

++ Lahajnar, Dolenji Novaki 23 
V čast Svetemu Duhu, Dolenji Novaki 29 
Po namenu, Pot v Strano 

Četrtek,  10. 11.  
Viktorin Ptujski 

Šebrelje 
 
Jazne 
 
 

18.00 
 
18.00 

Na čast Svetogor. Kraljici za zdravje, Š. 19 
+ Gregor in Slavko Svetičič, Šebrelje 47 
Za duše v vicah, Jazne 17 

 Petek, 11.11. 
Martin 

Sv. Jošt 
Otalež 
Cerkno 
 
 
 

16.00 
18.00 
18.00 
 
 
 

V čast sv. Joštu za žive in rajne vaščane 
++ Filipič, Plužnje 38 
+ Tine Sedej, Bevkova 6 
+ Metod Pirih, Gozdarska pot 16 

Sobota, 12. 11. 
Jozafat, šk, muč. 

Cerkno 
Cerkno 

15.00 
18.00 

Za člane Vera in luč 
++ Slabe, Cerkljanski vrh 1 
Po namenu, pot na Brce 9 
+Frančiška Oraske – Filipič, Avstrija 

 
33. NAV. NED. 

 
13. NOV. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Tomaž Kejžar, Gorenji Novaki 8 
8. dan + Vencelj Pavšič, Šebrelje 87 
+ Marija Jeram, namesto cvetja 
+ Pavel Kosmač, Zakriž 6; za župnijo 
Po namenu, Krnice 

 

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

 
 

6. – 13. XI. 2011     32. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 45/2011 

 
 

 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Pred nekaj leti je (takrat še samostojna) revija Sončna pesem objavila članek 
o tem, kako na hitro povzemamo praznike ali običaje, ki nam jih predstavljajo 
ameriški filmi, ob tem pa pozabljamo na lastno tradicijo. Ne, ni šlo za noč 
čarovnic, ki nam mogoče najprej pride na misel. Članek je pod drobnogled 
vzel zahvalni dan (Thanksgiving). Običaj je, da se na ta dan zbere vsa družina 
in se ob puranu in bogato obloženi mizi zahvali Bogu za vse prejeto. Običaj je 
lep in je dober, ampak kako hitro prezremo, da mi že imamo tak dan: 
zahvalna nedelja, ki jo prav danes praznujemo. S pridelki narave, ki jih 
postavimo pred daritveni oltar, z zahvalno pesmijo izražamo svojo zahvalo v 
cerkvi. Zakaj ne bi ta dan tudi v krogu družine naredili svoj »zahvalni dan«? In 
za praznično vzdušje ni potrebno narediti še ene pojedine. Dovolj je, da pred 
ali po nedeljskem kosilu, ko je zbrana vsa družina, napravimo majhen obred. 
Razdelimo koščke papirja z navodilom, da vsak napiše (otroci lahko narišejo) 
vsaj tri stvari, dogodke, ljudi,…, za katere smo danes hvaležni (ni važno, kdaj 
so se zgodili). Ko to naredimo, povejmo drug drugemu, kaj smo napisali ali 
narisali. Na koncu se s skupno molitvijo zahvalimo Bogu. 
Držo hvaležnosti je marsikdaj težko ohranjati. Težave in stiske nas 
obremenjujejo, vedno več je takih, ki morajo iz dneva v dan razmišljati, kako 
bodo dostojno preživeli. A tudi brez tega je naglica, v katero smo neprestano 
vpeti, eden glavnih razlogov, da prezremo, kaj vse nam je podarjeno in za kaj 
smo lahko hvaležni. Če se trudimo živeti v drži hvaležnosti, je to zdravilno še 
posebej v času hude stiske, pa naj se  še tako čudno sliši.  Zavedanje, da 
kljub hudemu trpljenju odkriješ nekoga ali nekaj, za kar si lahko hvaležen, je 
kot droben sprožilec upanja, ki nakaže rešitve. V današnjem času, kjer so 
tako v ospredju pravice in lastni dosežki, se tako razmišljanje kar čudno sliši. 
A kdor je to doživel na lastni koži, ne potrebuje utemeljevanja. Pravijo, da se 
dobra navada utrdi v približno treh tednih doslednega ponavljanja. Če še 
vedno niste prepričani, poskusite sami zase ali kot par ali kot družina 
ponavljati zgornjo vajo. Prepričana sem, da bo blagodejno vplivala na vas in 
na vašo družino.                                                           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: Uroš, Aleš, Žan, Miha 

 med tednom: Nejc G. in Nejc I. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Straža II. 
Branje                

: sobota: Erika; nedelja: Lojze 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Anica 
Čiščenje,krašenje: Andreja, Jolanda, 
Marjetka 
Strežniki:
nedelja: Tadeja, Ines, Tadej, Matej K. 

 med tednom: Adam 

NOVAKI: Branje: nedelja: Rezika 
Čiščenje,kraš.: Kejžar 8 in Ambrožič 14/a 
Strežniki:
                v nedeljo: Maks in Jan 

  med tednom: Urša 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Kaja in Mateja 
Strežniki: 

nedelja: Maša, Maja, Kaja, Mateja 
 

 
Verouk v je tem tednu reden za vse skupine. Prvi razred v Cerknem ima 
srečanje prva skupina, v Šebreljah prvi razred v četrtek ob 17.00. 
 
Večer za mlade bo v soboto ob 19.00. Mladi, lepo vabljeni iz vseh župnij. 
Mladi, vključite se v mladinsko pastoralo, saj je to ena od pomembnih poti v 
verski rasti in vključevanju v župnijo. Danes je veliko brezpotij prav zato, ker 
ne poznamo Jezusovega sporočila za naše življenje. 
 

Odrasli skavti imajo svoje mesečno srečanje v sredo v župnišču v Cerknem, 
začetek z mašo ob 18.00. Ob 17.40 bodo v cerkvi vodili molitev večernic. Vsi 
vabljeni, da se pridružite tudi tej molitvi. 
 

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. 
 

Župnijski pastoralni svet: v tem tednu bodo 
seje ŽPS po župnijah in sicer po sledečem 
razporedu: 
Cerkno: ponedeljek po maši 
Šebrelje: torek po maši 
Novaki sreda po maši 
Otalež: petek po maši 
Vsi člani lepo vabljeni. Tokrat vam nisem 
poslal vabila.  
 

Odbor za tisk: Lepo vabim tiste, ki ste pripravljeni sodelovati pri nastajanju 
župnijskega glasila in pri pisanju prispevkov za našo internetno stran. Dobimo 
se v četrtek, 10. novembra ob 19:00 v župnišču v Cerknem. Vabilo velja 
župljanom vseh petih župnij. Poskusili bomo zastaviti Božično številko glasila. 
 

 

Otroci sv. Ane: Za naše najmlajše otroke, od treh let naprej, bomo v soboto 
pripravili Svetopisemsko urico od 09.00 do 10.00. Skozi igro in zgodbo bomo 
predstavili kako je Jezus blagoslavljal otroke. Lepo vabljeni vsi naši malčki od 
treh let do tretjega razreda. 
 

Vera in luč bo imela svoje redno mesečno srečanje v soboto ob 14.00. 
 

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: Kakor sem omenil že staršem birmancev, želim letos 
obiskati njihove družine za kratek pogovor in blagoslov družine. Obisk bo potekal ob 
večerih med 18.00 in 20.30. ob torkih, sredah in četrtkih ter ob sobotah dopoldne. 
Srečanja z družinami bodo od  15. novembra do 17. decembra. Po pogovoru doma naj 
se birmanci pri verouku vpišejo na seznam, da boste vedeli, kdaj pridem. Če je le 
mogoče, naj se isti večer vpišejo tisti, ki so kolikor toliko v soseski, da ne bom iz 
Novakov hodil v Šebrelje. Obisk je namenjen tistim družinam, ki si to želijo! 
 

Rožni venec za može in fante: danes, na prvo nedeljo v mesecu, vabljeni k 
molitvi rožnega venca v Cerknem. 
 

Zahvalna nedelja: Vsem župljanom, ki kakor koli sodelujete v župniji in vsem, 
ki z molitvijo in na druge načine skrbite za oba duhovnika, se res iskreno 
zahvaljujem. Bog vsem povrni z večnimi darovi! 
 

Romanje članov Karitas: Tradicionalno romanje sodelavcev KARITAS na 
Slomškovo Ponikvo in na koncert KLIC DOBROTE v Celje,  bo letos v soboto, 26. 
novembra. Za dekanijo Idrija - Cerkno je že naročen en avtobus, ki bo odpeljal iz 
Cerknega ob 6. uri. Za romanje se je potrebno prijaviti do petka 18. novembra pri 
Katarini na tel. 031 615245, ali Mihaeli na tel. 031 482401.  
 
Škofova zahvala ob zahvalni nedelji: 
Ko se počasi izteka cerkveno leto, je v bogoslužju zahvalna nedelja. Tudi če se pri 
vsaki evharistični daritvi Bogu zahvaljujemo za različne darove, nam Cerkev daje še 
posebno priložnost za zahvalo. 
Bogu se zahvaljujemo za vse letošnje poljske pridelke in za sadove v naših vinogradih. 
Posebno hvaležnost morajo čutiti tisti, ki imajo delo v tovarnah, pisarnah, podjetjih in 
na drugih delovnih mestih, in biti sočutni s tistimi, ki so delo in službo izgubili. 
Svojo hvaležnost izražam pomožnemu škofu Juriju ter vsem drugim sodelavcem 
duhovnikom in laikom na škofiji, v pastorali in v drugih službah. Hvala za stalna 
diakona, za letošnjega novomašnika, za tri nove bogoslovce, za katehistinje in 
katehiste. Hvala za 20 let Škofijske gimnazije v Vipavi in za 60 let Malega semenišča. 
Hvala za vse nabirke in prispevke za škofijo in v korist vesoljne Cerkve. 
Naj Bog sprejme naše zahvalne daritve za vse prejete darove in nam pomaga, da 
bomo še naprej zaupali v Božjo pomoč in nebeški blagoslov (iz bogoslužja). 

Metod Pirih, škof 

Župnijski pastoralni svet ima 
nalogo pomagati župniku pri 
pastoralnih dejavnostih. Zato 
se bomo skupaj odločili, kako 
bomo preživeli advent in 
praznovali praznik Jezusovega 
rojstva ter druge aktualne 
zadeve. 


