
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 595 EUR, 8 darovalcev 

Namesto cvetja pok. Jožetu Seljaku: 20 EUR, en darovalec 
 

NOVAKI Dar za župnijo: 160 EUR, en darovalec 
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE  
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
TRETJA 

POST. NED. 
 

27. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Zofija Bevk, Dol. Nov. 4;    za župnijo 
++ Klemenčič, Šebrelje 50 
+ Marija in Pavel Tratnik, Dol. Jazne 
Za žrtve na Lajšah, Poreznu, dar Zakriž 
++ starši Rjavec, Jagršče 15 

Poned. 28. 3. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18..00 
 
19.00 

30. dan + Vida Kobal, Šebrelje 54 
++ starši Kumar, Šebrelje 31 
Za zdravje po namenu darovalca 

Torek,  29. 3. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 

08.00 
 
19.00 

Za zdravje, Goriška 6 
++ Kavčič, Cesta OF 
++ starši Črnilogar, Šebrelje 72 

Sreda, 30. 3. 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18.30 
 
19.00 

++ starši in brat Klemenčič, Šebrelje 53/b 
+ Rafael Šturm, Reka 17 
+ Valentin Kavčič, Gozdarska pot 2 

Četrtek, 31. 3. 
 
 

Zakriž 
Novaki 
 

19.00 
19.00 

Živi in ++ Rejc in Klavžar, Zakriž 16 
+ Marija Horvat, Gor. Novaki 65 
+ Julijana Kokelj, Gor. Novaki 56 

PRVI Petek,  
1. 04. 

 
 

Šebrelje 
 
Otalež 
Cerkno 

17.45 
 
19.00 
19.00 

V čast in zahvalo, Šebrelje 5/a 
Za duhovne poklice, Šebrelje 
+ Maksimilijan in Maks Zajc, Plužnje 19 in 25
V čast Srcu Jezusovemu za družine 

PRVA Sobota,  
2. 04. 

Cerkno 
 
I.Krnice 

19.00 
 
20.00 

++ starši, Gorje 9 
Starši Jurman in Hadalin, Sedejev trg 5 
V zahvalo in priprošnjo 

ČETRTA 
POST. NED. 

 
3. APR. 2011 

NNovaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 

++ starši, Dolenji Novaki 6 
++ Ozebek, Stopnik 31; za župnijo 
+ Frančiška Jereb, Plužnje 22 
++ starši Kacin in Podobnik, C. vrh 13 

 
JAGRŠČE: SPOVED V NEDELJO 10. 4. OD 14.00 – 15.00, OB 15.00 MAŠA ZA 

POKOJNEGA JOŽETA LAPANJA, IDR. KRNICE 5 
 

Ponedeljek, sreda in nedelja rožni venec 20 minut pred mašo v Cerknem  
Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  

mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 
 

27.3. – 3.4. 2011           3. POST. NED.       LETO: 2, ŠT. 13/11 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 Post je čas, ko naj bi še večjo pozornost namenili molitvi, 

tako osebni kot družinski. V drobni knjižici »Bog v življenju 
otroka« sem našla nekaj odličnih misli o tem, kako otroku 
približati molitev. Izhodišče molitve je srečanje, stik z 
Bogom, je izražanje zaupanja, je odpiranje Bogu – in 
postaja življenjski pogovor. »Življenjski dialog z Bogom bi 
lahko primerjali z zakonsko zvezo. Tu sta dva človeka, ki se 
drug drugemu približujeta, drug drugega odkrivata in se 
srečujeta. Hočeta, da njuni življenji postajata vedno bolj eno, 
da srečanje postaja vedno globlje, bolj povezujoče in bolj 
osrečujoče…Pogovor bo potreben vedno znova, dokler ne 
bosta našla tiste zrele oblike ljubezni, v kateri partner 
postane živi, nebesedni odgovor.«  Tak način razmišljanja 
usmeri pozornost staršev na omogočanje izkustva molitve 
mimo ustaljenih vzorcev. Ko zvečer ob postelji mama ali oče 
izrečeta preprosto zahvalo: »Bog, hvala za lepo preživet dan. 
Hvala ti za našo Tino,… Hvala, ker lahko v miru zaspimo…« 
Otrok bo sčasoma razumel, da je to nekaj pomembnega, ker 
se mama in tata obračata na Nekoga, ki je dober in 
mogočen, in se bo tudi sam vključil. Najini triletnici sta čisto 
spontano začeli (v njuni otroški govorici) izrekati prošnjo 
Jezusu pri večerni molitvi, ko sta poslušali naju in svoja 
starejša sestro in bratca. Taki trenutki nama omogočajo prav 
poseben pogled v srca otrok, ki s svojo zaupljivostjo in 
spontanostjo odkrivajo svoja doživetja in občutja.   

                                                                             A. Hvalica 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Ksenja in Matija 
Nedelja: Žan, Žan, Miha, Kristjan 
Čiščenje in krašenje cerkve : Cerk. vrh 
Branje:  sobota: Erika; nedelja: Nataša                 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica 
Čiščenje in krašenje: Mateja Š. in Tatjana J. 
Strežniki: med tednom: Sara in Nina 
          v nedeljo: Rok, Adam, Matej B., Andraž 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Jerca, Marjanca 
Čiščenje krašenje: Frelih 33, Purga 33 
Strežniki: med tednom: Jan R. 
               v nedeljo: Sandra in Urška 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Katja in Kristina 
v  nedeljo: Tina, Sara, Rok, Matevž 

 
 
 

 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                                         
Šebrelje v sredo ob 18.00     
Novaki v četrtek ob 18.40 
Cerkno v soboto ob 18.30 
Otalež v petek ob 18.40 
 

Verouk je reden za vse skupine.  
 

MLADI: dekanijsko srečanje mladih bo v petek ob 20.00 v Cerknem. Vabljeni 
mladi bo birmi, srednješolci in študentje. Priložnost za druženje, postno 
spoved in križev pot v cerkvi sv. Ane. 
 

Tajniki župnijskih pastoralnih svetov imajo sejo v Idriji v ponedeljek ob 
20.00. Pregled sklepov iz dekanijskega pastoralnega dne. 
 

ŽPS Šebrelje: seja bo v torek po maši v župnišču v Šebreljah. Pregled 
velikonočnega tridnevja. 
 

Medžupnijska Karitas ima sejo v sredo ob 19.30 v župnišču v Cerknem. 
 

Starši prvoobhajancev iz župnije Jagršče: srečanje bomo imeli v Krnicah v 
sredo ob 19.30. 
 

Srečanje bralcev beril bo za župnijo Cerkno in Novaki v četrtek ob 20.00 v 
župnišču v Cerknem. 
 

Revija župnijskih pevskih zborov bo v nedeljo 3. Aprila ob 16.00 v župnijski 
cerkvi v Idriji. Lepo vabljeni. 
 

Prvi petek: Obiskala bova bolnike in ker smo pred veliko nočjo naj prejmejo 
tudi zakrament svete spovedi. Novake, Šebrelje in Krnice bova obiskala v 
četrtek dopoldne, v petek dopoldne pa Cerkno in Otalež. 
 

Krstna nedelja: V nedeljo bo krst v Otaležu. Kratko srečanje za starše 
novokrščenca bo v četrtek ob 18.00 v cerkvi v Otaležu. 
 
 

Post pri nas doma: Poživimo družinsko molitev pri nas doma. V tretjem postnem 
tednu naj se družina zbere k večerni molitvi ob znamenju križa. Lahko si prižgemo tudi 
svečko. Molimo tretjo desetko žalostnega dela rožnega venca: ki je za nas s trnjem 
kronan bil.  
 

Postne maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša le pojdi z mano – tretja kitica: 
za nas in za naše grehe je s trnjem kronan bil. 

Križev pot: V postnem času želimo biti blizu Jezusu, ki je za nas trpel, zato 
se bomo radi udeleževali križevega pota: 
Cerkno: petek ob 19.00 (odrasli skavti ter 4. in 5. R.)  
Šebrelje: petek ob 17.45 (7. In 8. R. in pevci) 
Novaki: četrtek ob 19.00 (7. In 8. R.) 
Zakriž: četrtek ob 19.00 (vsi otroci) 
Otalež: petek ob 19.00 (7. In 8. R.) 
Jagršče: nedelja ob 11.30 
Sodelavci pri križevem potu pridete v zakristijo 10 minut prej. Odrasli berete postaje, 
otroci pa spremljajo križ, ki gre od postaje do postaje. 
 
Sodelovanje pri križevem potu v Cerknem: 
petek 1. 4.: odrasli skavti in 4. – 5. R; petek 8. 4.: člani ŽPS in ŽGS, zbor ter 6. R.; 
petek 15. 4.: SKVO ter 7., 8. R 
 
Župnijski gospodarski svet Cerkno: V torek smo na 
seji skupaj z arhitektom potrdili idejne načrte, arhitekt bo 
zdaj začel s pripravo gradbenih map, ki so potrebne za 
gradbeno dovoljenje. Spodbujam k zavestnemu 
darovanju za gradnjo župnišča. Glede na do sedaj 
zbrana sredstva kaže, da letos ne bomo mogli začeti. 

 

Križev pot v Zakrižu bo danes ob 15.00, če le ne bo 
padavin. Začetek je pri kapelici pod Zakrižem. Križev 
pot gre po ustaljeni poti in se zaključi v cerkvi v Zakrižu. 
Traja približno eno uro in pol. Naj bo križev pot 
priložnost, da se srečamo župljani vseh petih župnij. 
Razpored postaj je bil objavljen v prejšnjih oznanilih. 
 
 

 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 2011. Avtobus je poln. Če se 
kdo še vpiše, bo na čakalni listi, če kdo odpove. 
 
PRVA SOBOTA: Priložnost za celodnevno češčenje: 
09.00 žene iz Cerkna 
10.00 žene s podružnic 
11.00 veroučenci 1.- 4. R. s starši 
11.30 veroučenci 5. – 8. R. s starši ter mladi 
12.00 možje 
13.00 PREMOR 
15.00 domača duhovnika 
16.00 Vera in luč ter SP skupina 
17.00 (odrasli) skavti 
18.00 molitev in petje ob vodenem premišljevanju, litanije in sklep pred mašo. 
19.00 sveta maša 
 
Srečanje za strežnike: Šebrelje: strežniki nižjih razredov v torek ob 18.00 
                                                strežniki višjih razredov v sredo ob 17.30. 
                                  Otalež: v petek ob 18.00.     


