
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 770 EUR, 9 darovalcev 

NOVAKI  

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 
3. VELIK. NED.

 
8. 5. 2011 

Šebrelje 
Novaki 
Otalež 
Cerkno 

08.00 
08.30 
10.00 
10.00 

++ starši in sorodniki, Šebrelje 56 
++ Eržen, Gorenji Novaki 
8. dan + Rudolf Lapanje, Jazne 32 
+ Franc Hojak, Straža 5 
Za župnijsko skupnost 

Poned. 9. 5. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 
 

Na čast MB v zahvalo in priprošnjo, Šeb 18 
+ duh. Janez  Lapanja 
Na čast MB, Straža 10 

Torek,  10. 5. 
Job, SP mož 

Cerkno 
 
 

19.00 
 
 
 

8. dan + Pavla Obid, Pot na Zavrte 16 
+ Katarina Štravs, Cesta OF 8 

Sreda,  11. 5. 
 

Cerkno 
Šebrelje  
 
 

19.00 
19.00 
 

+ Anica, Zdravko, Vojko Štravs, Vojkova 3 
30. dan + Rafaela Makuc, Šebrelje 62 
Vsi pokojni, Šebrelje 4 

Četrtek,  12. 5. 
 

Jagršče 
 
Novaki 
Cerkno 

17.00 
 
19.00 
19.00 

+ Jože Poljanec, Jagršče 6 
Po namenu, Idr. Krnice 4a 
+ Aleksander Lapanje, Gor. Novaki 64 
šmarnice 

Petek, 13. 5. 
Fatimska MB 

Otalež 
 
Cerkno 

19.00 
 
19.00 

+ brat in starši Zajc, Jazne 17 
Na čast sv. Družini, Travnik 3 
+ Romilda Primožič, Cvetkova 3 

Sobota, 14. 5. 
 

Sočerga 
Cerkno 
Cerkno 
 
 

 
16.00 
19.00 

Za žive in rajne cerkvene pevce 
Za žive in rajne župljane – Vera in luč 
+ Franc Lipužič, Straža 23 
+ Cvetka in Ciril Obid, Cvetkova 

4. VEL. NED. 
 

15. MAJ 2011 

Novaki 
 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Šebrelje 

08.30 
 
10.00 
10.00 
11.30 
15.00 

Za prvoobhajance in  njihove družine 
++ starši Obed, Gor. Novaki 27 
Za prvoobhajance in njihove družine 
Za prvoobhajance in njihove družine 
Za prvoobhajance in njihove družine 
Za prvoobhajance in njihove družine 

 

Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  
mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 

 
 

8. - 15. 5. 2011         3. VEL. NEDELJA    LETO: 2, ŠT. 19/11 

 
 

 

Slovesen prenos relikvij bl. Alojzija Grozdeta Zaplaz, 27. in 28. maj 2011 
Lanski razglasitvi Alojzija Grozdeta za blaženega in prvega slovenskega 

mučenca na evharističnem kongresu v Celju, sledi letos slovesen prenos njegovih 
relikvij s pokopališča v Šentrupertu na Dolenjskem v božjepotno Marijino cerkev na 
Zaplazu in prvo praznovanje njegovega godovnega dne. 

Osrednja slovesnost bo v duhu gesla »Srce se ne boji«, ki je vzeto iz 
Grozdetove pesmi Jutranjica, v petek, 27. maja, zvečer ob 19. uri in v soboto, 28. 
maja, ob 10. uri dopoldne.  

Tri dni prej, v torek, sredo in četrtek od 24. do 26. maja, bo vsak večer ob 19. 
uri slovesna maša v župnijah Tržišče, Šentrupert in Mirna. Darovali jih bodo: škof 
Anton Jamnik, nadškof Stanislav Hočevar in nadškof Anton Stres.  

V petek, 27. maja, bo od 21.00 do 1.00 peš romanje mladih na 12 km dolgo 
pot iz Mirne na Zaplaz – Grozdetova noč mladih.  

Med tem časom se bo v Zaplazu ob 19. uri praznovanje že začelo s 
somaševanjem škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan. Med mašo bo blagoslovil Grozdetovo kapelo in oltar, v katerem bodo 
shranjene relikvije.  

Po končani maši bodo škofje in duhovniki pred cerkvijo sprejeli relikvije bl. 
Alojzija Grozdeta in jih med petjem njegovih litanij spremljali v cerkev.  

Sledile bodo večernice v čast mučencu bl. Alojziju Grozdetu in nato 
celonočno češčenje in molitev, ki jo bodo v petek po maši oblikovala duhovna 
gibanja, v nočnih urah pa mladi, ki bodo po polnoči na Zaplaz peš priromali z Mirne. 
Nagovoril jih bo KP pomožni škof, dr. Jurij Bizjak. V soboto zjutraj bodo molitev 
nadaljevale redovne skupnosti. 

Osrednja slovesnost bo v soboto, 28. maja, ob 10. uri na prostoru pred 
cerkvijo. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil novi apostolski nuncij v 
republiki Sloveniji, nadškof Juliusz Janusz, nagovor med mašo pa mo imel ljubljanski 
nadškof in metropolit, dr. Anton Stres. Po končani maši bodo predstavniki mladih v 
spremstvu škofov in duhovnikov relikvije bl. Alojzija Grozdeta odnesli v cerkev in jih 
položili na oltar v njegovi kapeli. Praznovanje se bo nadaljevalo ob prostoru pred 
cerkvijo ob prepevanju in recitiranju Grozdetovih pesmi. 

Duhovniki naše dekanije smo se na zadnji konferenci odločili, da ponudimo 
možnost udeležbe tako za mlade, kakor za starejše. (GLEJ NA DRUGI STRANI) 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Miha in Tine 
Nedelja: Matija, Žiga, Primož, Matic, Uroš V. 
Čiščenje in krašenje cerkve : starši 3. R. 
Branje: sobota: Mihaela; nedelja: starši 3.R.                 

OTALEŽ: 
Bralci: starši 3. R. 
Čiščenje in krašenje: starši 3. R. 
Strežniki: med tednom: Tadeja in Ines 
         v nedeljo: Nejc, Tadej, Matej, Sara, Nina 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: starši 3. R. 
Čiščenje krašenje: starši 3. R. 
Strežniki: med tednom: Žan 
               v nedeljo: Jure, Miha, Jan 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Urša in Lara 
v  nedeljo: Tina, Sara, Rok, Matevž 

 

 

Verouk je reden za vse razrede. V Šebreljah ima 3. razred ta teden verouk v 
sredo ob 18.00 namesto v četrtek.  
 

Zahvaljujem se vsem, ki ste v Šebreljah sodelovali, prispevali, pekli,… za 
pogostitev ob prazniku sv. Jurija. Prav tako se zahvaljujem za lepo 
sodelovanje pri maši in lepo okrašeno cerkev. Vsem sodelavcem Bog povrni! 
 

Kateheti: srečanje bo v ponedeljek, 9. maja po maši v Cerknem. 
 

Odrasli skavti: srečanje v ponedeljek, 9. maja po maši v župnišču, vabljeni k 
maši ob 19.00. 
 

Oratorij: Letos bomo imeli oratorij v obliki počitnic za strežnike in otroški 
pevski zbor, lahko pa se prijavijo tudi drugi otroci. Oratorij bo potekal v 
župnišču v Otaležu od nedelje 26. 6. zvečer do četrtka 30. 6. zvečer. Bivanje v 
župnišču. Prijave sprejemamo v župnišču do konca maja, minimalni prispevek 
za hrano bo še določen. 
 

Animatorji: vsi mladi po birmi do 30 let iz vseh župnij povabljeni k 
sodelovanju pri oratoriju. Prvo srečanje v pripravi bo v petek 13. 5. ob 20.00 v 
župnišču v Cerknem. Lepo vas povabim k sodelovanju. 
 

Romanje v Medjugorje: Ker je to romanje molitvenega značaja, vsem 
romarjem priporočam devetdnevnico v pripravi na romanje, ki jo začnemo z 
jutrišnjim dnem: lahko je to molitev rožnega venca za blagoslov romanja, 
lahko sveta maša in obhajilo. Podrobnejše informacije o romanju naslednjo 
nedeljo. 
 

Romanje pevcev bo 14. 5. v slovensko Istro. Odhod iz Novakov bo ob 06.30, 
pobira kot običajno skozi Novake, v Cerknem ob 07.00 na avtobusni postaji. V 
Šebreljah bo mali avtobus ob 06.30, ustavi se na Želinu, da pobere romarje iz 
Otaleža in Jagršč. Maša bo v Sočergi pri g. Jakopiču, cena kosila je 12 EUR 
po osebi, popoldne bodo litanije v eni od cerkva g. Čobanova. Vrnemo se 
zvečer. Ker je še nekaj prostih mest, se lahko prijavite župniku do srede tudi 
drugi župljani. 
 

POPRAVEK: Strežniki bodo imeli dekanijsko srečanje v Godoviču v 
soboto 21. 5., spremljal jih bo kaplan. Prijavite se do naslednje nedelje 
župniku ali kaplanu. Strežnike bo peljal avtobus. 

Mesec maj in šmarnice: Marija čaka. Vabljeni k šmarnicam. Prvoobhajanci, 
najlepša priprava na praznik bo prav s sveto mašo in šmarnicami. Kaj bo dalo 
sok našemu krščanstvu? Pirhi in pršut ali preprosta preizkušena pobožnost do 
Jezusa in Marije? 
 

Priprava na praznik prvega svetega obhajila: 
Šebrelje: v sredo ob 18.00 verouk in spoved, po maši vaja za praznik 
Jagršče: v četrtek ob 16.30 spoved, po maši vaja 
Novaki: v četrtek ob 18.30, po maši vaja. 
Otalež: v petek ob 18.15 spoved in vaja 
Cerkno: v soboto ob 18.30 spoved, po maši vaja 
Na vajo vabljeni starši (ata in mami), prav tako tudi k sveti spovedi pred 
praznikom. 
 

Praznik prvega svetega obhajila: Družine pridete na dogovorjeno mesto 15 
minut pred mašo. Ker je to praznik za vso župnijo, vsi vabljeni k lepemu 
sodelovanju. 
 
 

MLADI, MLADI: SRCE SE NE BOJI, tako se glasi vabilo mladim, ki bi radi bili zraven, 
ko se bo obhajal prvi godovni dan bl. Alojzija Grozdeta, mučenca. Grozdetovo noč 
mladih bomo slavili iz petka na soboto (27. – 28. maj), ko bomo v Zaplazu na 
Dolenjskem prisotni prenosu relikvij v novo Grozdetovo kapelo. Celonočni program bo 
vseboval molitev, petje, nagovor škofa Jurija in druženje mladih. Dopoldne maša in 
odhod domov. Ker bomo organizirali prevoz iz naše dekanije, lepo vabim vse mlade do 
30 let, da se prijavijo na to enkratno srečanje slovenske mladine. Prijave sprejemamo 
do 22. maja.  Blaženi Lojze Grozde, zavetnik slovenske mladine, prosi za nas. 
Starejši pa se bomo udeležili romanja v soboto, 28. 5. (drugi del slovesnosti) in 
bomo šli na pot v soboto zjutraj z dekanijskim avtobusom, prijave do 22. 5. v župnišču. 
 
ZAKONCA TURBITT: V torek 31. maja bosta v cerkvi sv. Ane v Cerknem kot gosta 
nastopila zakonca Turbitt, doma iz ZDA, spremljal ju bo prevajalec Dani Sitar. 
Spregovorila bosta o svoji izkušnji krščanstva. Njuno pričevanje je sad njune izkušnje 
Boga po preizkušnji v zakonu, bolezni in spreobrnjenju. Od takrat naprej potujeta po 
svetu in pričujeta svojo izkušnjo življenja z Bogom. Sta specialista za zakonsko 
problematiko, zato so ta večer še posebej povabljeni tudi zakonci. Rezervirajmo si čas 
in izkoristimo priložnost, da prisluhnemo sodobnim krščanskim pričevalcem. Večer bo 
okvirno zgledal tako: začetek ob 18.00, petje in molitev, sledilo bo pričevanje, ob 19.30 
sveta maša, po maši molitev nad posamezniki, ki bodo to želeli (podrobnejši program 
bo še oznanjen). Zakonca Turbitt so nam omogočili prijatelji iz gibanja Prenova v 
Duhu. 
 

Teden molitve za duhovne poklice: ker bo v nedeljo nedelja Dobrega Pastirja, v tem 
tednu več molimo za duhovne poklice v našem narodu. 
 
 

NAPOVEDUJEMO: 
1. Sv. maša pri sv. Joštu bo v nedeljo 22. 5. ob 11.30, pri maši bo sveti 

krst. Če bo lepo vreme, je lahko maša zunaj. 
2. Romanje ob kapelicah bo v nedeljo, 22. maja popoldne 
3. Šebreljsko romanje h kapelici v Lošk bo v nedeljo, 29. maja popoldne 


