
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 300 EUR, 4 darovalci 

Za Salamonove otoke: 20 EUR, dva darovalca 
NOVAKI  

OTALEŽ Za karitas: 50 EUR, en darovalec 
ŠEBRELJE Namesto cvetja pok. Valeriji darovi za cerkev: 538,37 EUR. 

 

JAGRŠČE  

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

 

 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
4. NAV. NED. 

 
Svetopisemska

 
30. JAN. 2011  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Straža 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
15.00 
 

++ Šturm, Gor. Novaki 48 
++ Črnilogar, Šebrelje 74; za župnijo 
+ duh. Janez Filipič, dar Straža 
+ Andrej in vsi Štucin, Trebenče 12 
+ Ivana Tušar, Idrij. Krnice 3 
+ Dora Prezelj, dar Straža 4 

Poned. 31. 1. 
 

Janez Bosco 

Šebrelje
Cerkno 

17.00
18.00 

8. dan Valerija Vojska, Šebrelje 7 
Po namenu darovalca 
V čast Materi Božji za zdravje, Bevk. 10 

Torek, 1. 2. 
Brigita Irska 

Cerkno 
 
drugje 
 
 

08.00 
 
 

Za duše v vicah, Sedejev trg 4 
+ Viktorija Kacin, dar Sovdat, Smast 3 
+ Marica Slabe, Cerkljanski vrh 1 

Sreda, 2. 2. 
 

SVEČNICA 

Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
 
Cerkno 
Afrika

16.30 
16.30 
18.00 
 
18.00 

+ Jože Kenda, Gor. Novaki 2 
++ Tušar in Pavšič, Plužnje 44 
+ Alojzija in Jakob Kobal, Šebrelje 54 
++ Erjavec, Šebrelje 81 
+ Dominik in Albin Rupnik, dar sestra 
Na čast Materi Božji,    Novaki 

Četrtek, 3. 2. 
 

Blaž, šk, muč. 

Zakriž 
Novaki 
 

17.00 
17.00 

++ starši Trpin, Zakriž 13 
+ Anton in Barbara Razpet, Gor. Novaki 40 
+ Julijana Kokelj, Gor. Novaki 56 

 Petek,  4. 2. 
 

PRVI PETEK 
 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
18.00 
18.00 

Za duhovne poklice 
+ Ivan Bogataj, Otalež 29/a 
V čast Srcu Jezusovemu za družine 
V zahvalo, Platiševa 27 

Sobota,  5. 2. 
PRVA SOBOTA 
Agata, dev. muč. 

 

Cerkno 
 
 

18.00 
 

+ Viktor in Marija Svetičič, Pot na Zavrte 4 
++ starši Močnik, Gorje 3 
V čast sv. Antonu 

5. NAV. NED. 
 
 

6. FEB. 2011  

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Dušan Likar in Julka Cankar 
+ Jožica Vončina, Oblakov vrh 30 
V dober namen za zdravje, Lazec 32 
++ starši Likar, Straža 17; za župnijo 
++ Oblak, Jagršče 1 

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

30.1.  – 6. 2. 2011           4. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 5/11 

 
 
OB SVETOPISEMSKI NEDELJI 

Pravimo, da je Sveto pismo knjiga 
vseh knjig. Pa vendar se mnogi ljudje bojijo 
brati Sveto pismo in pravijo, da nič ne 
razumejo. Ali ni škoda, da bi Božja beseda šla 
mimo nas. Smo kristjani, pa ne poznamo 
temeljnih tekstov Svetega pisma.  

Svetopisemska skupina v Cerknem se 
zbira dvakrat mesečno ob ponedeljkih po 
večerni maši. Srečanja smo začeli v septembru 
2010 in skupina šteje 16 članov. Najprej smo 
pogledali uvodne tekste o stvarjenju sveta in človeka, človekov greh in 
zaveza, ki jo Bog naredi z Noetom po potopu. Tako smo lahko že v uvodnih 
srečanjih ugotovili, da kljub človeškim slabostim, se Bog ne naveliča 
zavzemati se za človeka.  

Nato smo se usmerili v Markov evangelij. V vsakem srečanju se 
poglabljamo v sporočilo enega poglavja, ki ga člani že prej doma preberejo in 
premišljujejo. Kot smo se naučili, imajo člani doma priložnost, da tekst 
večkrat preberejo, ga v mislih obnavljajo, premišljujejo in poskušajo najti 
kakšno sporočilo za življenje. Prav lepo je, če povedo svoje mnenje, 
ugotovitve ali vprašanja, ob katerih se lahko pogovarjamo. Skupaj gremo 
skozi sporočilo in ga skušamo prenesti v naše življenje.  

Svetopisemska skupina je odprta za nove člane. Vedno se nam lahko 
pridružite, poskusite in če vam bo všeč, lahko tudi vztrajate v naših srečanjih.  

In še obvestilo. Za člane Svetopisemskih skupin bo ob nedelji 
Svetega pisma škof Jurij predaval v Škofijski gimnaziji v Vipavi danes ob 
15.00 na temo: Duhovna dela v Svetem pismu. Udeleženci naj s seboj 
prinesejo Sveto pismo. 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Matic L. in Uroš V. 
Nedelja: Jan, Dejan, Manca, Erika 
Čiščenje in krašenje cerkve : Bevkova ul. 
Branje:  sobota: Nataša; nedelja: Meta                 

OTALEŽ: 
Bralci: Martina 
Čiščenje in krašenje: Anita V. in Bogdana S. 
Strežniki: med tednom: Matej in Sara 
             v nedeljo: Nina, Tjaša, Gašper, Jaka 

NOVAKI: Branje:  v nedeljo: Marjana B. 
Čiščenje krašenje: Gatej 11 in Gatej 27b 
Strežniki: med tednom: Urška A. 
               v nedeljo: Miha in Maks 

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

 
 

 

Priložnost za sveto spoved: V tem 
tednu bo prvi petek, zato vabljeni k sveti 
spovedi, da bi ne opuščali milosti svetega 
obhajila. Priložnost za sveto spoved bo 
pred vsako sveto mašo. Zakrament svete 
spovedi prejemajmo redno, da bi ne čakali 
do Velike noči. Le redno prejemanje 
svetega obhajila pomeni tudi stalna 
povezanost z Jezusom, ki je vir našega 
zemeljskega in večnega življenja. Zato naj 
bo tudi sveta spoved pogosta. 
 

Verouk je reden za vse skupine, odpade 
za 4. R., ker imajo šolo v naravi. 
 

 

Mladinske skupine: V Cerknem v četrtek 
ob 18.00. Skupaj s starši boste pospravili 
jaslice v cerkvi sv. Ane. 
 

Praznik Gospodovega darovanja ali 
svečnico bomo obhajali v sredo. Vabljeni 
k sveti maši. S tem dnem zaključimo 
božični čas v širšem pomenu besede. Po 
tem prazniku pospravimo jaslice. 
 

 

Priprava staršev na krst prvega otroka: 
Priprava se bo začela v soboto 26. 2. 
2011 ob 16.00 v župnišču v Cerknem. 
Priprava je namenjena obema staršema, 
opravita pa jo lahko že pred rojstvom 
otroka. Priprava traja štiri zaporedne 
sobote po 60 minut. Pred pripravo se 
zglasite pri domačem župniku za vpis 
otrokovih podatkov in prvi pogovor o 
krstu. 
 

Pratika: V župnišču lahko dobite pratiko za 2011, cena: 5 EUR 

V slovo: Ob smrti Valerije Vojska iz Šebrelj se njeni domači zahvaljujejo 
vsem, ki ste v bolečih trenutkih domačim stali ob strani, rajno spremljali k 
zadnjemu počitku, zanjo molili ter darovali v spomin nanjo za cerkev v 
Šebreljah. Naj počiva v miru! 
 

Obhajilo bolnikom in starejšim prinesemo v petek dopoldne, v Novakih pa v 
četrtek dopoldne. 
 

Koncert Vere in luč: V soboto, 19. 2. 2011 bo tradicionalni koncert, ki ga organizira 
Vera in luč. Dobrodelni koncert bo v Osnovni šoli Cerkno ob 18.00. Prostovoljni 
prispevki so namenjeni za delovanje skupine. Svetovna Vera in luč letos obhaja 40 let 
delovanja, združuje pa osebe z duševno prizadetostjo in prostovoljce, ki jim pomagajo 
najti njihovo mesto v Cerkvi. Cerkljanska skupina v tem pastoralnem letu obhaja 10. 
obletnico delovanja. Čestitamo! 
Češčenje Najsvetejšega: Vsako prvo soboto v mesecu imamo v Cerknem 
češčenje Najsvetejšega od dopoldne do večerne svete maše. To je priložnost, 
ko skupaj na glas ali tiho molimo za božji blagoslov v naših župnijah, 
družinah,… Vsakdo pride, kadar želi in 
kolikor časa želi. Ker pa morajo biti vse ure 
pokrite, naj bo napisano, kdaj kdo dežura 
pred Najsvetejšim: 
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 
14.00 domača duhovnika 
15.00 Vera in luč ter SP skupina 
16.00 (odrasli) skavti 
17.00 molitev in petje ob vodenem premišljevanju, litanije in sklep pred mašo. 
18.00 sveta maša 
 

Župnijski sveti:  V tem tednu bomo imeli župnijske svete po naslednjem 
razporedu: 
ŽPS Cerkno: v ponedeljek, 31. januarja 2011 po večerni maši 
ŽPS in ŽGS Novaki: v torek, 1. februarja ob 19.00 
ŽGS Cerkno: v sredo, 2. februarja po večerni maši  
ŽPS in ŽGS Otalež: petek, 4. februarja po večerni maši (18.30). 
 

Straža: danes popoldne ob 15.00 vabljeni k sveti maši na Stražo ob prazniku 
spreobrnjenja apostola Pavla (25. 01.), kateremu je posvečena podružna cerkev. 
Čeprav je bil apostol Pavel nasprotnik Jezusa Kristusa, je bil odprt za resnico in za 
delovanje Božje milosti v njem, zato je sprejel Božji namig in postal vnet oznanjevalec 
Kristusove novosti. 
Napoved: Starši prvoobhajancev: Srečanje bo v Šebreljah 9.2., v Cerknem (tudi 
Novačani) 10. 2. zvečer. 

 »Blagor ubogim v duhu,  
kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo.  
 Blagor žalostnim, kajti 
potolaženi bodo.  
 Blagor krotkim, kajti deželo 
bodo podedovali.  
 Blagor lačnim in žejnim 
pravičnosti, kajti nasičeni 
bodo.  
 Blagor usmiljenim, kajti 
usmiljenje bodo dosegli.  
 Blagor čistim v srcu,  kajti 
Boga bodo gledali.  
 Blagor tistim, ki delajo za 
mir, kajti imenovani bodo 
Božji sinovi.  
Blagor tistim, ki so zaradi 
pravičnosti preganjani,  
kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo.  
Blagor vam, kadar vas bodo 
zaradi mene zasramovali, 
preganjali in vse húdo o vas 
lažnivo govorili. Veselite in 
radujte se, kajti vaše plačilo v 
nebesih je veliko. Tako so 
namreč preganjali že 
preroke, ki so bili pred vami.«  
           (Mt 5, 3-12a) 


