
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 393 EUR, 7 darovalcev 

Za drva: 30 EUR, 1 darovalec 
 

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 
 

 

34. NAV. NED. 
 

KRISTUS 
KRALJ 

 

20. NOV. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
14.30 
 

+ Miran Mezek, Gor. Novaki 45 
V zahvalo in priprošnjo, Šebrelje 24 
Za novokrščenca in njegovo družino 
++ iz družine Pirih, Trebenče 6; za župnijo 
Zlata poroka 

Poned, 21. 11. 
Darovanje DM 

Cerkno 18.00 + Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 
+ Franc (oče in sin) Mavrič 

Torek,  22. 11. 
 

Cecilija, muč. 

Cerkno 
Cerkno 
Novaki 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
15.00 
17.00 

Molitev hvalnic 
++ starši Jereb, Planina 2 
Pogreb + Rozalija Kokelj, Gor. Novaki 31 
Za duhovne poklice, Obl. Vrh 30a 
+ Viktor Lapanja, dar družina Stražar 
 

Sreda, 23. 11. 
 

 
Novaki 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

+ Friderik Lapanje, Gorenji Novaki 64 
+ Marija Hrovat, dar Gor. Novaki 65 
+ Cecilija Prašnik in Jerneja, Poče 3 

Četrtek,  24. 11.  
 

Šebrelje 
 
Labinje 
 
 

17.00 
 
17.00 

+ Marija Klemenčič, Oblakov vrh 31 
Vsi pokojni, Reka 13 
V čast angelom varuhom, Labinje 15 

 Petek, 25.11. 
Katarina A. 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

30. dan + Francka Lipužič, Lazec 
+ Katarina Rejc, Labinje 26 
+ Cvetko Sedej, C. na Plužne 9  

Sobota, 26. 11. 
 

Reka 
Cerkno 

15.00 
17.00 

+ Andrej Makuc, Reka 12 
+ Franc Moškat in sorodniki, Gorenjska 24 
+ Metod Pirih, Gozdarska 16 

 

PRVA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
 

27. NOV. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
Otalež 
 
 
 

08.30 
08.30 
10.00 
11.30 
15.00 
 

8. dan + Rozalija kokelj, Gor. Novaki 31 
+ Vencelj Pavšič, Šebrelje 87 
+ nadškof F. B. Sedej, 80. obl. smrti  
Po namenu, Idrijske Krnice 4/a 
+ Maksimilijan Zajc, Plužnje 25 
Za žive in ++ župljane na čast sv. Katarini 

 

 
V torek zjutraj molitev hvalnic in sveta maša v kapeli župnišča v Cerknem 

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

 
 

20. – 27. XI. 2011     34. NAV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 47/2011 

 

 
 

Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 16.40;       Cerkno v petek ob 17.30;  
Novaki v sredo ob 16.40            Otalež v petek ob 17.40  
 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja:Lucija,Aleksandra,Ksenja,Katarina 

 med tednom: Larisa H.,  Jaka N. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Platiševa 
Branje                

: sobota: Sandro; nedelja: David 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Katarina in Lilijana 
Čiščenje,krašenje: Milka, Renata,Valerija 
Strežniki:
nedelja: Aljaž, Tjaša, Gašper, Jaka 

 med tednom: Tadeja in Ines 

NOVAKI: Branje: nedelja: Marija T. 
Čiščenje,kraš.: Nedižavec 26, Peternelj 19 
Strežniki:
                v nedeljo: Sandra in Urša 

  med tednom: Žan 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Jaka in Dejan 
Strežniki: 

nedelja: Katja, Andraž, Urša, Lara 
 

 
Verouk  je v tem tednu reden za vse skupine.  
 
 

Birmanske skupine bodo v petek, 25. 11. ob 16.30 za 
birmance iz četrtkove skupine in za birmance iz 
Otaleža, v soboto 26. 11 ob 15.30 pa za birmance, ki 
verouk obiskujejo ob petkih. K birmanskim skupinam 
spada tudi sodelovanje pri večerni sveti maši, ki sledi 
srečanju. 
 

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: Še enkrat vabim starše birmancev, da se dogovorijo za 
župnikov obisk na domu.  
 

Miloščina za Karitas: v nedeljo, 20. 11. bomo začeli teden Karitas. Miloščina bo 
namenjena potrebam Karitas. 

Tisti čas je Jezus rekel 
svojim učencem: 
»Ko pride Sin človekov v 
svojem veličastvu 
in vsi angeli z njim, 
takrat bo sédel na prestol 
svojega veličastva. 
Pred njim bodo zbrani vsi 
narodi in ločil bo ene od 
drugih, kakor pastir loči 
ovce od kozlov. 

(Mt, 25, 31-32) 



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.  
 

Miklavževanje: V Novakih bo Miklavževa odprava obiskala otroke na domu, starši jih 
prijavite Janku Mavri, Gor. Novaki 25, GSM: 031 711 865. Obisk na domu bo v soboto, 
3. 12. Pozno popoldne. Če kdo ne želi obiska na domu, se lahko pridruži 
miklavževanju v Cerknem. 
V Otaležu bo miklavževanje v soboto, 3. 12. ob 16.00 v župnišču. 
V Šebreljah bo v soboto, 3. 12. Maša ob 17.00, sledilo bo 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. 
Koledarji 2012: V župnišču v Cerknem in v zakristijah ostalih župnij lahko dobite 
Marijanski koledar, cena 2 EUR. Iz društva prostovoljcev z Mirenskega gradu pa so 
nam ponudili Vincencijev koledar, ki prikazuje tudi datume njihove dejavnosti. Koledar 
obsega obdobje september 2011 – september 2012, cena 7 EUR pomeni obenem 
podporo društva. 
 

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

Krašenje cerkva v adventu: Advent je čas pričakovanja, zato v cerkvi ne postavljamo 
cvetja, ampak samo zelenje. Čas pričakovanja poudarimo z vijola barvo mašnega 
plašča, pred daritveni oltar pa lahko postavimo štiri vijola sveče, ki jih postopoma 
prižigamo skozi adventne nedelje. 
 

Pogrebni ceremonier v Cerknem Andrej Podobnik po 
18. letih zaključuje svoje služenje v župnijski skupnosti, 
tako je sporočil v tem tednu. Zelo smo mu hvaležni za 
njegovo zvesto delo in natančnost pri pogrebih. Želimo 
mu obilo zdravja pri njegovih 81. letih in njegovo odločitev 
sprejmemo.  Dogovorila sva se, da v kolikor ne bo 
prehuda zima, bo za zvonjenje in pogrebno mašo 
poskrbel do novega leta. Po novem letu pa bo zvonjenje 
ob pogrebih le, če bomo dobili mežnarja za svetega 
Jerneja. Za organizacijo pogreba je krajevna skupnost 
dobila človeka, za zvonjenje in mežnarjenje pa mora poskrbeti župnija. Zato prosim 
župljane Cerkna, da se najdeta eden ali dva človeka, moški ali ženska, ki bosta ob 
pogrebih poskrbela za zvonjenje in pobiranje miloščine. Če sta dva, se lahko tudi 
izmenjujeta. Zvonjenje po novem letu bo, če bo za to odgovorna oseba, da bi ne bilo 
slabe volje, da se za enega zvoni, za drugega pa ne. Prepričan sem, da se bo kdo 
okorajžil in prišel do domačega župnika, da se pogovorimo in uvedemo v to službo. 
 
Blagoslov adventnih venčkov: na prvo adventno nedeljo otroci in odrasli lahko k 
sveti maši prinesemo adventni venec. Pri vseh mašah jih bomo blagoslovili. 
 
Koncert zborov Cerkljanske bo v prostorih Osnovne šole Cerkno v soboto ob 18.00, 
lepo vabljeni. Maša v soboto bo ob 17.00. 
 

Umrla je Rozalija Kokelj.  Pogrebna sveta maša bo v torek ob 15.00 v Novakih. V 
ponedeljek ob 17.00 pa vabljeni k molitveni uri za rajno Rozalijo v cerkev v Novakih. 
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. 
 
Tečaj za zakon: tretje srečanje bo v soboto ob 19.00. 
 

Zakonska skupina: srečanje bo v soboto ob 20.30, vabimo še nove pare. 
 
Starši 3. razreda: srečanje bo v ponedeljek ob 18.30. Lepo vabljeni. 
 

Spovedovanje v Otaležu in sv. Katarina: na prvo adventno nedeljo bo v Otaležu 
spovedovanje ob 14.00, spovedovala bosta cerkljanski in idrijski kaplan, ob 15.00 pa 
bo sveta maša na čast župnijski zavetnici sveti Katarini. Ker bodo pridne gospodinje 
gotovo kaj napekle, se bomo vsi radi vstavili v župnišču. 
 
Nadškof Sedej: ob 80. letnici smrti našega velikega rojaka nadškofa Frančiška Borgia 
Sedeja se ga bomo kot župnija spomnili v Cerknem v nedeljo pri sveti maši. Na Sveti 
gori pa bo maša za pokojnega nadškofa v soboto ob 16.00. 
 
Mah za jaslice v cerkvi: otroci naj vsak v svojo župnijsko cerkev čim prej prinesejo 
vsak eno vrečo mahu za jaslice 
 

Praznik Kristusa Kralja: Z današnjo nedeljo zaključujemo 
cerkveno leto. Nedeljska Božja beseda (berila in evangeliji) se 
ciklično ponavljajo na tri leta. V letu A beremo v glavnem iz 
Matejevega evangelija, v letu B iz Markovega evangelija in v letu 
C iz Lukovega evangelija. Z novim cerkvenim letom, letom B, ki 
ga začnemo z prvo adventno nedeljo, bomo prebirali po večini iz 
Markovega evangelija. Ob praznikih pa najpogosteje beremo iz 
Janezovega evangelija. 
 
Izredni delivci svetega obhajila: danes popoldne ob 14.00 bo 
dekanijsko srečanje za vse izredne delivce svetega obhajila. Vabljeni na srečanje. 
Zaključek ob 19.00 z večerjo v župnišču na Vojskem. 
 
Teden Karitas, Spoštovani! Družine v Sloveniji so pred številnimi preizkušnjami. Vse 
več je družin, kjer so starši brezposelni. Mnogi prejemajo zelo nizke in neredne 
dohodke, s katerimi ne morejo preživeti svojih družin. Potrebujejo hrano, higienske 
pripomočke, pomoč pri plačilu najnujnejših položnic in kurjavo pred zimo. Zelo prav 
pride tudi vse, kar prijazni ljudje poklonijo v materialu in je še uporabno.  
Z zbranimi sredstvi, ki ste jih darovali na lanskoletnem Klicu dobrote je pomoč prejelo 
18.318 družin po vsej Sloveniji. Brez vaše vsakoletne podpore, bi mnoge njihove 
prošnje ostale nerešene. Tako pa se skupaj z vami lahko veselimo, da je mnogim lažje 
zaradi pomoči, ki so jo prejeli.  
Letos vas v duhu gesla Tedna Karitas še posebej vabimo, da pogledamo s srcem in da 
skupaj odgovorimo na Klic dobrote za pomoč družinam v stiski.  
Iskrena hvala!  
nadškof dr. Marjan Turnšek 
predsednik Slovenske Karitas  
 
Koncert Klic dobrote bo iz dvorane Golovec v Celju  predvajala TV Slovenija 1 in 
Radio Ognjišče v soboto ob 20.00. 

»Kdo me bo 
nadomestil,« sprašuje 
zahajajoče sonce. 
»Storila bom, kar bom 
mogla,« odgovarja 
utripajoča zvezda. 
          Iz knjige Prerok 

 


