
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 1.820,00 EUR, 6 darovalcev 

Za Karitas: 20 EUR, en darovalec 
 

NOVAKI Za Karitas: 20 EUR, en darovalec 
OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 50 EUR, en darovalec 

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 

ČETRTA 
POST. NED. 

 
3. APR. 2011 

Novaki 
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 

Poned. 4. 4. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18..00 
 
19.00 

+ Albin in sorodniki Makuc, Šebrelje 55++ 
Česnik in Božič, Šebrelje 30 
Po namenu družine Svetik, Straža 27 

Torek,  5. 4. 
 

Cerkno 
 
Planina 

08.00 
 
18.00 

++ starši Božič, Straža 28 
++ starši Bevk, Kladje 4 
++ Bevk, Planina 32 

Sreda, 6. 4. 
 

Reka 
Šebrelje 
 
Cerkno 

17.30 
19.00 
 
19.00 

Po namenu darovalca 
+ Klotilda Lapanja, Šebrelje 16 
+ duh. Janez Lapanja 
30. dan + Andreja Obid, Pot na Zavrte 16 

Četrtek, 7. 4. 
 
 

Labinje 
Zakriž 
 
Novaki 

17.30 
19.00 
 
19.00 

Za mir po družinah 
30. dan + Jože Seljak, Zakriž 18 
+ Irena Tavčar in Franc Razpet, Zakriž 25 
+ Rudolf Peternelj, Dol. Novaki 47/A 

Petek, 8. 4. 
 

 

Sv. Jošt 
Lazec 
 
Cerkno 

17.30 
18.00 
 
19.00 

V čast Kristusovemu trpljenju 
+ Ljudmila Zajc, Lazec 15 
++ Lipužič in Seljak, Lazec 26 
30. dan + Lidija Moškat, Planina 12 

Sobota, 9. 4. Otalež 
Cerkno 
 

17.00 
19.00 
 

 

8. dan + Franc Peternelj, Plužnje 11 
+ Gabrijel Pirih, Čeplez 6 
V dober namen, Poljane 20 

PETA 
POST. NED. 

 
10. APR. 2011 

NNovaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Šebrelje 

08.30 
10.00 
10.00 
15.00 
17.30 

+ Janez in Roza Peternelj, Dol. Novaki 3
Obl. + Alojz Podobnik, Jazne 3 
++ starši Jereb, Planina 2;    za župnijo 
+ Jože Lapanja, Idr. Krnice 5 
++ starši Likar, Šebrelje 31 

 

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. 

3. – 10. 4. 2011           4. POST. NED.       LETO: 2, ŠT. 14/11 

 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

    
 Ko se v postnem času poglabljamo v Jezusovo trpljenje in se 

oziramo na križ, naj nam bo v premislek tudi naslednja molitev iz 
14. stoletja:  

 

 Kristus nima rok, 
 ima le naše roke, da opravlja z njimi danes svoje delo. 
 Kristus nima nog, 
 ima le naše noge, da vodi ljudi po svojih stezah. 
 Kristus nima ustnic, 
 ima le naše ustnice, da govori današnjim ljudem o sebi. 
 Kristus nima drugega srca, 
 ima le naše srce, da v njem še naprej ljubi vse ljudi. 
 Kristus nima sredstev, 
 ima le našo pomoč, da po nas vodi ljudi k sebi. 
 Smo torej edino Sveto pismo, ki ga ljudje danes še berejo. 
 Smo poslednje Božje sporočilo, zapisano v dejanjih in 

besedah.                    
 Smo res? 

                                                                           A. Hvalica 



.SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Primož in Matic 
Nedelja: Tine, Črtomir, Jan, Dejan 
Čiščenje in krašenje cerkve : Mostaniška c. 
Branje:  sobota: Branka; nedelja: Ana                 

OTALEŽ: 
Bralci: Marta 
Čiščenje in krašenje: Bernarda in Beti 
Strežniki: med tednom: Tjaša Š., Gašper A. 
          v nedeljo: Tadeja, Ines, Nejc, Tadej 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Rezika 
Čiščenje krašenje: Mlakar 32 
Strežniki: med tednom: Klemen 
               v nedeljo: Sonja in Žan 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Benjamin in Urban 
v  nedeljo: Benjamin, Urban, Manca, Rebeka 

 
 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                                         
Šebrelje v sredo ob 18.40     
Novaki v četrtek ob 18.40 
Cerkno v soboto ob 18.30 
Otalež v petek ob 16.00 
 

Spovedovanje na podružnicah: V 
tem tednu bova na razpolago za 
sveto spoved na podružnicah. 
Izkoristite priložnost tisti, ki ne 
morete priti na skupno spoved, da 
ne bodo prazniki brez svetih 
zakramentov: 
Planina: torek ob 17.30 
Reka: sreda ob 17.00 
Labinje: četrtek ob 17.00 
Zakriž: četrtek ob 18.30 
Sv. Jošt: petek ob 17.00 
Lazec: petek ob 17.30 
 
 

Verouk je reden za vse skupine, odpade za 8. R. zaradi šolskih obveznosti. 
 

Mladinska skupina Cerkno: v petek ob 20.00. Vabljeni tudi iz Novakov. 
 

Svetopisemska skupina: v ponedeljek po maši v župnišču v Cerknem 
 

Srečanje bralcev beril bo za župnijo Otalež danes, 3. aprila ob 19.00, vabilo 
ste prejeli po elektronski pošti. 
 

Revija župnijskih pevskih zborov bo danes 3. aprila ob 16.00 v župnijski 
cerkvi v Idriji. Lepo vabljeni. 
 

 

Bolni in ostareli: Vsi, ki imate doma bolne in starejše, ki ne morejo v cerkev, 
pa jih ne obiskujeva za prve petke, lahko pokličete domača duhovnika, da 
prideva na dom za sveto spoved in obhajilo. Naj ne bo za veliko noč nihče 
brez zakramentov. Zlasti še to velja za starejše. 
 

Post pri nas doma: V četrtem postnem tednu molimo četrto desetko 
žalostnega dela rožnega venca: ki je za nas težki križ nesel.  

Postne maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša le pojdi z mano – četrta kitica: 
za nas in za naše grehe je nesel težki križ. 
 

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 (člani ŽPS, ŽGS, pevski zbor in 6. R.)  
Šebrelje: petek ob 19.00 (mladinska skupina in člani ŽPS) 
Novaki: četrtek ob 19.00  
Zakriž: četrtek ob 19.00 (vsi otroci) 
Otalež: sobota ob 17.00  
Jagršče: nedelja ob 15.00 
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 8. 4.: člani ŽPS in ŽGS, zbor ter 6. R.; petek 15. 4.: SKVO ter 7., 8. R 
 
 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 2011. Za romanje potrebujemo 
veljaven osebni dokument: osebno izkaznico ali potni list. 
 

Srečanje za strežnike: Cerkno: Kot smo se dogovorili, srečanje in vaje za 
velikonočne praznike bodo v soboto, 9. 4. 2011 ob 09.00. Za praznike bodo 
stregli tisti strežniki, ki bodo na vajah. 
Otalež: v petek ob 18.30 
Novaki: v četrtek po maši strežniki 6. – 9. R. 
 

Postno spovedovanje: Cerkvena zapoved pravi: Spovej se svojih grehov 
vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto obhajilo. Ker so 
pred nami velikonočni prazniki, kristjani prejmemo zakrament svete spovedi. 
Pri verouku se učimo: Za dobro sveto spoved je potrebno pet reči: 1. 
Izpraševanje vesti, 2. Kesanje, 3. Trdni sklep, 4. Sveta 
spoved, 5. Zadoščevanje. Premislimo svoj odnos do Boga, do 
bližnjega, do sebe. Velika spoved v tem tednu: 
Otalež: v soboto od 16.00 – 17.00 (Marjan, Boštjan, Zoran) 
                            Prvoobhajanci ob 15.30 
Jagršče: v nedeljo od 14.00 – 15.00 (Marjan, Zoran) 
                            Prvoobhajanci po maši 
Šebrelje: v nedeljo od 16.00 – 17.30 (Marjan, Boštjan, Zoran) 
                            Prvoobhajanci ob 15.30 
 

Pevci: Romanje pevcev v Istro, v župnije g. Jakopiča in g. 
Čobanova bo v soboto 14. maja. Vsak zbor naj sam pobere prijave do 1. 
maja. 
 

Starši prvoobhajancev v Šebreljah: srečanje bo v sredo po maši v župnišču 
v Šebreljah. 
 

Oljke: Naslednjo nedeljo boste pri maši dobili oljke, ki jih bomo potrebovali za 
cvetno nedeljo. Dar za oljke je namenjen cerkvam v Istri. 
 

Krst v Cerknem bo na velikonočni ponedeljek ob 10.00. V Novakih in v 
Otaležu pa v nedeljo, 8. maja. Starši, pravočasno prijavite svojega otroka.  

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, 
ki je bil slep od rojstva. 2 Njegovi 
učenci so ga vprašali: »Rabi, kdo je 
grešil, on ali njegovi starši, da se je 
rodil slep?« 3 Jezus je odgovoril: »Ni 
grešil ne on ne njegovi starši, ampak 
da se na njem razodenejo Božja dela. 
4 Dokler je dan, moramo opravljati 
dela tistega, ki me je poslal. Pride 
noč, ko nihče ne more delati. 5 Dokler 
sem na svetu, sem luč sveta.« 6 Ko je 
to izgovoril, je pljunil na tla in s slino 
naredil blato. Pomazal mu je z blatom 
oči 7 in mu rekel: »Pojdi in se umij v 
vodnjaku Síloa« Odšel je torej in se 
umil. Ko se je vrnil, je videl.  
                                      (Jn 9, 1-7)


