
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 2480 EUR, 20 darovalcev 

 

NOVAKI Za Karitas: 20 EUR 
OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 100 EUR, en darovalec 

ŠEBRELJE Za Karitas: 20 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 
 

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 

Poned, 19. 12. 
 

Cerkno 18.00 ++ starši Močnik, Gorje 3 
Za zdravje na čast MB, Čeplez 3 

Torek,  20. 12. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 
 

17.00 
 
18.00 

++ Črnilogar, Šebrelje 67 
++ starši Rejec, Šebrelje 19/b 
+ Jožefa Moškat, Trg prekom. br. 11 

Sreda, 21. 12. 
 

 
Novaki 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 
 

30. dan + Rozalija Kokelj, Gor. Nova. 31 
Obl. + Janez Peternelj, Dol. Nov. 41/a 
++ starši in brat Lahajnar, Rožna 8 

Četrtek,  22. 12.  
 

 

Šebrelje 
Cerkno 
 

17.00 
18.00 
 

+ Cecilija Ozebek, Šebrelje 46 
++ Prašnik, Poče 3 
V zahv. za B. vars. na rom. in planin. poteh 
 

 Petek, 23.12. 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

17.00 
18.00 
 
 
 

+ Justina in Justin Šavli, Travnik 3 
30. dan + Edvard Makuc, Gorje 27 
8. dan + Anka Mezek – Purgarjeva, Cerkno 

Sobota, 
24. 12. 

SVETI VEČER 

Cerkno 
Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
21.30 
21.30 
23.30 
 
24.00 

Za naše družine v čast Jezusovemu rojstvu 
+ Julijana Kokelj, Gorenji Novaki 56 
++ Vehar, Otalež 10 
Obl. + duh. Janez Lapanja, Šebrelje 23/a 
+ Viktor Lapanja, dar družina Stražar 
V čast Kristusovemu rojstvu za vse župljane 

BOŽIČ – 
GOSPODOVO 

ROJSTVO 
 

25. DEC. 2011 

Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Barbara Peternelj, Gor. Novaki 19 
++ starši in brat Podobnik, Masore 11 
++ Česnik, Božič, Eržen, Šebrelje 30 
+ Jelko, Kristina, Andrej, Tine, Bevk. ul. 
++ starši in družina Vončina 
Za žive in rajne župljane 

 

 

*Bodite pozorni: na Božični dan je urnik maše v Šebreljah in Otaležu zamenjan. 
Ker je prej polnočnica v Otaležu, je tam prej tudi jutranja maša. 

 
*Od ponedeljka do petka bo v Cerknem maša v župnišču. 

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

18.  – 25. XII. 2011     4. ADV. NED.

 

    LETO: 2, ŠT. 51/2011 

 
 

 

MOLITEV ZA BLAGOSLOV V DRUŽINI NA SVETI VEČER, 24. 12. 
 

Ob jaslicah prižgemo kadilo in zapojemo pesem Glej zvezdice božje… 
 

Preberemo božično sporočilo: 
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.  To 
popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v 
Siriji.  In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.  Tudi Jožef je 
šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se 
imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,  da bi se 
popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.  Ko sta bila tam, so 
se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila.  In rodila je sina, prvorojenca, ga 
povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.  
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri 
svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je 
obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, 
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.  To vam bo v 
znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.«  In nenadoma je 
bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« (Lk 2, 
1-14) 
 

Pokrižamo se in molimo desetko rožnega venca: Ki si ga Devica rodila… 
 

Nato eden od staršev: Molimo. Dobri Oče, ob jaslicah razmišljamo o 
rojstvu tvojega Sina in tvoji veliki ljubezni do nas. Polni hvaležnosti te 
prosimo, blagoslovi te jaslice in našo družino, da bomo vedno čutili 
navzočnost luči tvojega odrešenja. Tvoj nebeški blagoslov naj nas 
spremlja ob praznikih in v novem letu, da te bomo po novorojenem 
Odrešeniku slavili zdaj in vekomaj. Amen. 
 

Med kropljenjem stanovanja z blagoslovljeno vodo molimo: Oče naš… 
Zdrava Marija… Slava očetu… 
 

Zapojemo Sveta noč in molitev končamo z znamenjem križa. 
 



Priložnost za sveto spoved in molitev pred Najsvetejšim:  
Pred vsemi mašami v tem tednu bomo še na razpolago za sveto spoved, lahko pridete 
tudi v župnijsko pisarno. Izravnajmo ovire, ki preprečujejo Gospodovo rojstvo v našem 
življenju.  
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
sobota, 24. 12. ob 17.00: Miha, Dejan, Matija, Luka 

 med tednom: Kristina in Aleks 

Nedelja: Primož, Matic, Žan, Žan, Uroš, Aleš, Miha, Črtomir 
Čiščenje in krašenje cerkve: Laznica 
Branje
             nedelja: Mihaela, David, Nataša 

: polnočnica: Andrej, Branka 

                

OTALEŽ: 
Bralci:
            Nedelja: Bojana in Marta 

  polnočnica: Darjan in Nives 

Čiščenje,krašenje: Mateja in Lidija 
Strežniki:
Sobota in nedelja: tisti, ki ste bili na vaji 

 med tednom: Suzana in Aljaž 

NOVAKI:  
Branje
             Nedelja: Barbara in Polona 

: polnočnica: Katja in Marjana 

Čiščenje,kraš.: Kokelj 56 in Podobnik 31/a 
Strežniki:
        Polnočnica in dnevna maša: tisti, ki ste bili na vaji 

  med tednom: Miha 

                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Maja in Maša 
Strežniki: 

sobota in nedelja: tisti, ki ste bili na vaji 

 

 

Verouk  je v tem tednu reden za vse skupine, odpade pa v ponedeljek v Otaležu in za 
prvi razred v Cerknem, ker grem na pogreb. 
V Novakih je verouk za 5. R. v sredo ob 12.00.  
Birmanci, ki hodijo v petek k verouku, imajo vajo za Božič v sredo ob 19.00 prva 
skupina (za opolnoči), ob 19.30 pa druga skupina za otroško polnočnico. 
 
Župnijski gospodarski svet Cerkno je imel sejo v sredo, 14. 12. 2011 s sklepom, da 
se spomladi začne z gradnjo župnišča. Potrebno bo zbrati še nekaj denarja, da bomo 
lahko v letu 2012 prišli do strehe. 
 
Božična devetdnevnica: Lepo vabim, da se v čim večjem številu zbiramo k Božični 
devetdnevnici, tako odrasli kot otroci. Pojemo starodavno pesem: Kralja, ki prihaja, 
pridite molimo. 
 

Luč miru iz Betlehema: Zahvaljujem se 
skavtom, da so v vse naše župnije prinesli Luč 
miru, simbol Jezusa, ki želi postati luč vsakemu 
človeku in vsemu svetu. Naj ta luč spodbudi vsak 
dom, da odpre vrata Kristusu. Lučko v naših 
domovih postavimo na varno mesto. 
 
SKVO: v ponedeljek ob 20.30, priprava na Božič. 
 

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. 
 

Adventno spovedovanje v Cerknem: Spoved bo v Cerkvi sv. Ane danes 18. 12. od 
16.00 – 18.00 (leva spovednica kaplan Marko iz Idrije, desna spovednica župnik 
Marjan iz Bukovega, v zakristiji domači župnik). 
 

Otroška ali družinska polnočnica bo v cerkvi svete Ane v soboto ob 17.00. Lepo 
vabljene družine, ki ne morete priti opolnoči. Tudi kakšen starejši bo morda lažje prišel 
ob 17.00. Otroci sv. Ane, ki bodo sodelovali pri maši, naj pridejo ob 16.30. 
 

Pri Božičnih mašah bo darovanje za oba duhovnika, kot vsako leto. Ko si bomo na 
koncu maše voščili, boste dobili knjižico z naslovom Živi vrelec, ki smo jo za vas 
pripravili v tem adventnem času. Prosimo pa, da iz vsake družine eden vzame knjižico, 
da bo dovolj za vse. Vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju prve številke našega glasila 
s prispevki, lektoriranjem, oblikovanjem in pripravljanjem, se iskreno zahvaljujem. 
 

Spoved otrok v Otaležu bo v petek ob 16.00. Prosim, da vsi otroci pridete pred 
praznikom k sveti spovedi. 
 

Strežniki v Novakih vaje v torek ob 18.30 
Strežniki v Otaležu v petek ob 17.30. 
 

Naročnine na verski tisk. 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. 
 

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.  
 

Sv Štefan: ponedeljek po Božiču bo god sv. Štefana, maša bo po nedeljskem urniku, v 
Jagrščah odpade. V Cerknem bo po maši blagoslov konjev, če bo primerno vreme. 

 

 

 Angel ji je rekel: »Ne boj se, 
Marija, kajti našla si milost pri 
Bogu. Glej, spočela boš in rodila 
sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo 
velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal 
prestol njegovega očeta Davida in 
kraljeval bo v Jakobovi hiši 
vekomaj; in njegovemu kraljestvu 
ne bo konca.«     (Lk 1, 30-33) 


