
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 829 EUR, 10 darovalcev 

Za kurjavo: 90 EUR, 3 darovalci 
Za Karitas: 40 EUR, en darovalec 
 

NOVAKI  

OTALEŽ Za Karitas: 100 EUR, en darovalec 
Za župnišče Cerkno: 100 EUR, en darovalec 

ŠEBRELJE Za župnišče Cerkno: 30 EUR, en darovalec 
JAGRŠČE  

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

 
 

 
 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

TRETJA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
11. DEC. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
15.00 

++ Uršič in Eržen, Gor. Novaki 65 
++ Tušar, Šebrelje 5; za župnijo 
++ starši Herman in Silvester Seljak 
V zahvalo in priprošnjo Svetogorski MB, Zakriž 27 
V zahvalo, Jagršče 6 

Poned, 12. 12. 
 

Cerkno 18.00 8. dan + Jožef Raspet, Labinje 7 
+ Marko Lahajnar, Planina 40 

Torek,  13. 12. 
 

Lucija, dev., muč 

Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
17.00 

Molitev hvalnic 
++ starši in bratje Purgar, Poče 4 
++ starši Klemenčič, Šebrelje 29/b 
+ Vencelj Pavšič, dar Šebrelje 7 

Sreda, 14. 12. 
 

Janez od Križa 
Novaki 
Cerkno 

17.00 
18.00 
 

+ Zofija Bevk, Dol. Novaki 4 
+ Ivan Platiše, Poče 31 
++ starši in Rudolf Obid, C. na Plužne 13 

Četrtek,  15. 12.  
 

 

Zakriž 
Šebrelje 
 

17.00 
17.00 
 

Obl. + Ida Hadalin, Zakriž 28 
+ Viktor Lapanja, Šebrelje 69 
V čast Materi Božji v zahvalo, Šebrelje 21 

 Petek, 16.12. 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 
 
 
 

V dober namen, Otalež 29/a 
+ Viktor Sedej, Sedejev trg 3 
+ Ivana in Alojzija Eržen, Pot pod Bregom 7 

Sobota, 
17. 12. 
kvatre 

Cerkno 18.00 Obl. + Julijana Mavrič, Poljane 7 
++ Kosmač, Labinje 23 
+ Milka Černilogar, Sedejev trg 4 

ČETRTA 
ADVENTNA 
NEDELJA 

 
18. DEC. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

+ Barbara Razpet, Gor. Nov. 40 
+ Marjan in Viktorija Česnik, Šebrelje 30 
+ Rudolf in Marija Lapanje, dar Vilm. sod. 
++ Jeram, Poljane 25;       za župnijo 
++ Pavšič 
Za zdravje in mir, po namenu darovalca 

 

 

Ponedeljek, torek, sredo in petek maša v Cerknem v župnišču v kapeli,  
skozi glavni vhod in veroučno učilnico pridemo do kapele. 

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

11.  – 18. XII. 2011     3. ADV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 50/2011 

 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 
Advent se preveša v drugo polovico: danes prižigamo že tretjo svečko 
na adventnem venčku. Čas je, da pregledamo, v kakšnem stanju so 
naše družinske jaslice, potrebno je 
nabrati mah, posejati žito, ki ga bomo 
postavili k jaslicam, pregledati okraske 
za božično drevesce, napisati 
voščila,… Koliko opravil! In tako malo 
časa. Začnimo s pripravami dovolj 
zgodaj, da nas ne premaga naglica in 
ne pozabimo na notranjo pripravo na 
božič. Posebej lepa oblika intenzivne 
priprave je božična devetdnevnica, ki jo 
bomo začeli 16. decembra in bo del 
vsake maše do svetega večera. Avtorja knjige Starševske zmote, 
Gianni in Antonella Astrei sta zapisala, da je »cilj devetdnevnih 
razmišljanj v tem, da bi izza bleščanja svetlikajočih se lučk razpoznali 
pravi nauk, ki prihaja iz betlehemskega hlevčka v obliki ponižnosti, 
revščine, zaupanja, vzajemne pomoči, in da bi vse te lastnosti oživil in 
obnovil tudi v nas.« Če se ne moremo udeležiti svete maše čisto vsak 
dan, lahko doma naredimo svojo devetdnevnico. Lahko uporabimo 
besedilo devetdnevnice, ki ga beremo v cerkvi. Druga možnost je, da v 
Svetem pismu poiščemo Marijin hvalospev Moja duša (Lk 1,46-55) in 
vsak večer preberemo eno vrstico, ob njej pa vsak pove, kaj mu 
sporoča. Vključeni naj bodo vsi družinski člani – vsak po svoji 
zmožnosti. Otroci bodo mogoče bolj malo razumeli, a občutili bodo 
povezanost v družini pri molitvi. 

Alenka Hvalica 

 
Kralja, Ki prihaja, 

pridite molimo! 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Šebrelje v četrtek ob 16.40;       Cerkno v  soboto ob 17.00;  
Novaki v sredo ob 16.40            Otalež v petek ob 17.40  
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
med tednom: Janja Lahajnar, Nika Sedej 

  

Nedelja: Dejan, Matija. Luka 
Čiščenje in krašenje cerkve: Labinje 
Branje                

: sobota: Ana; nedelja: Lojze 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Danaja 
Čiščenje,krašenje: Silva, Viktorija, Mira 
Strežniki:
nedelja: Matej K., Sara, Nina, Maja 

 med tednom: Nina in Maja 

NOVAKI: Branje: nedelja: Marija G. 
Čiščenje,kraš.: Mlakar 25, Mavri M. 25 
Strežniki:
                v nedeljo: Jure in Miha 

  med tednom: Jure 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Manca in Rebeka 
Strežniki: 

nedelja: Tina, Sara, Katja, Andraž 
 

 

Verouk  je v tem tednu reden za vse skupine. 
Verouk v Šebreljah za vse torkove skupine v torek ob 15.45 – spoved v cerkvi. 
Birmanci, ki hodijo v petek k verouku, imajo vajo za Božič v četrtek ob 19.00 v cerkvi 
sv. Ane. 
 

Nauk za odrasle bo v ponedeljek po maši v Cerknem. 
 

Jaslice Cerkno: člani ŽPS, ki boste delali letos jaslice, vabljeni v torek ob 17.00 v 
cerkev svete Ane. Začeli bomo pripravljati jaslice. 
 
Medžupnijska Karitas: srečanje bo v sredo takoj po maši v župnišču v Cerknem. 
 
Župnijski gospodarski svet Cerkno bo imel sejo v sredo ob 19.00 v župnišču v 
Cerknem. 
 
Strežniki: srečanje pred praznikom Jezusovega rojstva bo v tem tednu, lepo prosim, 
da se udeležite vaje vsi strežniki, ki boste lahko za praznike stregli pri mašah. 
Srečanje bo v Novakih
V 

 v sredo ob 17.30 
Šebreljah

V 
 vabljeni v četrtek ob 17.30 

Cerknem in v Otaležu
 

 srečanje v petek ob 18.30. 

Svetopisemska urica za otroke svete Ane bo v soboto ob 09.00 v župnišču v 
Cerknem. Vabljeni vsi predšolski otroci. Skupaj bomo ustvarjali Božično zgodbo. 
 
Božična devetdnevnica: začeli bomo z bližnjo pripravo na Božič in sicer od sobote 
naprej. Pri maši bomo peli božično devetdnevnico, lepo vabljeni. 
 
Luč miru iz Betlehema: Naši skavti nam bodo prinesli Luč miru iz Betlehema. 
Sprejem Luči bo v soboto ob 18.00 v cerkvi sv. Ane, delili pa jo bodo tudi pri vseh 
nedeljskih mašah po naših župnijah v nedeljo 18. 12. Skavti sodelujejo pri maši, po 
maši pa delijo lučke, ki jih boste odnesli domov. Vabljeni, da steklena ohišja, ki jih 
imate doma, prinesete s seboj in dokupite samo svečne vložke. V Cerknem bo plamen 
na voljo tudi med tednom, do 23. 12. Kot vedno, se v dobrodelne namene zbirajo 
prostovoljni prispevki. Hvala in naj sveti za vse! Lepo prosimo, da z delitvijo luči v 
cerkvi ne izgubimo občutka za mir. 

 

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!  
 
 

Koledarji 2012: V župnišču v Cerknem in v zakristijah ostalih župnij lahko dobite 
Marijanski koledar, cena 2 EUR.  
 
Družinska pratika 2012 je tudi na razpolago, cena 5 EUR. 
 
Tečaj za zakon: zaključno srečanje bo v soboto ob 19.00. 
 
Adventno spovedovanje v Cerknem: Spoved bo v Cerkvi sv. Ane v soboto, 17. 12. 
od 17.00 – 18.00 (kaplan v levi spovednici, župnik Marjan iz Bukovega v desni 
spovednici, domači župnik v zakristiji) in v nedeljo 18. 12. od 16.00 – 18.00 (leva 
spovednica kaplan Marko iz Idrije, desna spovednica župnik Marjan iz Bukovega, v 
zakristiji domači župnik). 
 

Naročnine na verski tisk. Škof Metod nas je v nedeljo spomnil na besede nadškofa 
Sedeja: »Nobena krščanska hiša ne bodi brez kakega katoliškega lista!« Vabim vas, 
da se spet naročite na verski tisk. Tisti, ki dobivate po pošti, boste tako dobivali do 
preklica, zato vam ni treba nič narediti. Stroške boste poravnali po položnici, ki vam jo 
bodo poslali. Tisti, ki imate naročnine preko župnije in dobivate v cerkvi, pa poravnajte 
naročnine do novega leta kaplanu ali župniku. Vabim tudi nove naročnike. 
Cene verskega tiska:  
Družina   78€ (lahko v dveh obrokih) 
Ognjišče 26,40 €, po pošti 27,50 € 
Misijonska obzorja    9 € 
Mohorjeve knjige   44 € 
Beseda med nami  18 € 
Communio   28 € 
Božje okolje 24€ 
Prijatelj: 11,70 € 
Zelo priporočam zlasti Družino in Božje okolje, ki je mesečna revija za krščansko 
duhovnost, zelo sodobna revija. 
 
Tretja nedelja v mesecu: v nedeljo sodelujejo pri maši skavti, petje je ljudsko, v škatlo 
za prošnje pa oddajte kakšno svojo prošnjo. 
 
Romanje v Lurd: odhod iz Cerkna 25. 4. 2012 zvečer

Cena romanja: 285 EUR za 45 oseb, lahko bo tudi kaj manj. 

, nočna vožnja mimo Torina (It) 
in Lyona (Fr), 26. 4. postanek v Arsu (sveti župnik Janez M. Vianney), vožnja do 
Clunya in Taiseja z ogledom, nato Paray – le - Monial (središče češčenja Jezusovega 
Srca), večerja, nočitev, zajtrk. 27. 4. pot proti Lurdu z vmesnimi znamenitostmi, večerja 
nočitev, 28.4. cel dan Lurd, polni penzion, 29. 4. po maši in zajtrku odhod iz Lurda proti 
Nici, večerja, nočitev. 30.4.  zajtrk, vožnja proti domu, vrnitev v večernih urah. 

Prijave župniku do 15. januarja ali do zasedbe mest na enem avtobusu z akontacijo 
100 EUR.  

 

poVej mi, Kaj BereŠ iN 
poVedal ti Bom, Kdo Si! 

 

            Slovenski pregovor 


