
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 233 EUR, 5 darovalcev 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE Za župnišče v Cerknem:  30 EUR, en darovalec 
JAGRŠČE Za župnišče v Cerknem: 400 EUR, 4 darovalci 

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

 

 

 
SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 

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 

Poned. 16. 5. 
 

Janez Nepomuk 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 
 

+ Anton in Silvester Skvarča, Šebrelje 39 
++ starši in brata Černilogar, Šebrelje 73 
V čast Svetemu Duhu 

Torek,  17. 5. 
Jošt, pušč. 

Sv. Jošt 
Cerkno 
 

18.00 
19.00 
 
 
 

V dober namen 
+ Jakob Šinkovec, Pot na Zavrte 2 
Po namenu, Straža 27 

Sreda,  18. 5. 
 

Šebrelje  
 
 

Cerkno 
Medjug. 

18.00 
 
19.00 
19.00 

++ Močnik, Šebrelje 76 
++ starši in brat, Šebrelje 16 
Šmarnice 
Po namenu  

Četrtek,  19. 5. 
 

Cerkno 
Zakriž 
 
Medjugor. 

18.00 
19.00 
 
19.00 

Šmarnice 
+ Antonija Štravs, Zakriž 37 
++ starši Seljak, Zakriž 10 
V čast kraljici miru, C. na Plužne 19 

Petek, 20. 5. 
 

Otalež 
 
Cerkno 
Medjug. 

19.00 
 
19.00 
19.00 

30. dan + Amalija Šturm, Jazne 10 
+ Maksimilijan Zajc, Plužnje 25 
V zahvalo, Straža 8 
Za romarje in po namenu romarjev 

Sobota, 21. 5. 
 

Cerkno 
 
Na poti 
 
 

19.00 + Ivan Platiše, Poče 31 
+ duh. Franc Koritnik, Šebrelje 79 
Po namenu 

5. VEL. NED. 
 

22. MAJ 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Sv. Jošt 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
11.30 

+ Viktor in Miran Mezek, Gor. Nova. 45 
+ Janez Ozebek, Stopnik 31 
+ Jožica in Franc Peternelj, Otalež 50 
+ Viktor Razpet, Amalija Torkar, Rav. 44
+ Justin Strel in Cirila Magajne, I.Kr. 4 
Za novokrščence in njih družine 

 

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

15. - 22. 5. 2011       4. VEL. NEDELJA    LETO: 2, ŠT. 20/11 

 
 

Ohrani moje srce prosojno 
 

SVETA MARIJA, MATI BOžJA, 
MATI EMANUELA, 

NAJ BO MOJE SRCE 
KOT SRCE OTROKA. 

ČISTO IN PROSOJNO KOT 
STUDENEC VODE. 

OHRANI MOJE SRCE PREPROSTO, 
NAJ SE NE PREDAJA žALOSTI, 

NAJ SE VELIčASTNO RAZDAJA 
IN NAJ BO NEžNO V SOčUTJU, 

ZVESTO IN VELIKODUŠNO SRCE, 
KI NE POZABI NIč DOBREGA IN KI NE ZAMERI 

NOBENE žALITVE. 
( Družina 19/2011) 

ŠMARNIČNO ROMANJE OB KAPELICAH: 
Šmarnična pobožnost – romanje ob Marijinih kapelicah - 

od Želina proti Idrijskim Krnicam 
bo letos v nedeljo 22.5.2011. 

Zbirno mesto je ob 14 uri na mostu za Jagršče na Želinu. 
Pot nas bo vodila skozi Rovt, Grepiše , Snaviše, mimo Rjavca na Rupa. 
Zaključek bo z litanijami Matere Božje v cerkvici sv.Florjana v Krnicah. 

Za povratek bo poskrbljeno z avtobusnim prevozom. 
Lepo povabljeni, 

da z molitvijo počastimo Marijo  
in se z medsebojnim druženjem povežemo romarji sosednjih 

župnij. 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Črtomir in Jan 
Nedelja: Žan, Žan, Uroš, Aleš 
Čiščenje in krašenje cerkve : Pot v Strano 
Branje: sobota: Erika; nedelja: Andrej                  

OTALEŽ: 
Bralci: Katarina in Uroš 
Čiščenje in krašenje: Valentina,Marija,Marjeta 
Strežniki: med tednom: Tadej in Matej K. 
         v nedeljo: Gašper, Jaka, Rok, Adam 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Urša 
Čiščenje krašenje: Peternelj 49, Eržen 65 
Strežniki: med tednom: Ana 
         v nedeljo: Klemen, Sandra, Urška, Sonja 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Rok in Matevž 
nedelja: Katja K., Andraž K., Manca, Rebeka 

 

 

Verouk je reden za vse razrede.  
Veroučenci, ki še niso,  naj v tem tednu prinesejo urejene delovne zvezke. 
Prav tako naj v tem tednu prinesejo k verouku listke, ki so jih zbrali ob 
nedeljskih mašah skozi veroučno leto. Če nimajo mape z imenom, naj listke 
dajo v kuverto, nanjo napišejo ime, priimek in razred. 
Kdor ima še spričevalo doma, naj ga v tem tednu vrne veroučitelju. 
 

Svetopisemska skupina: zadnje srečanje v tem pastoralnem letu bo v 
ponedeljek, 16. 5. po maši v Cerknem. 
 

Oklicana sta: ženin Jure Tavčar, sin Petra in Vesne r. Hvala, Sedejev trg 5, 
Cerkno, in nevesta: Ksenija Pirih, hči Simona in Bernarde r. Kavčič, Šentviška 
gora 8a, Šentviška gora. Želimo jima obilo Božjega blagoslova v zakonskem 
stanu. 
 

 

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. 
 

 

Romanje v Medjugorje: Odhod avtobusa iz Gorenjih Novakov v sredo ob 
04.00, v Cerknem ob 04.30, romarje poberemo še na Želinu. Dobro je imeti s 
seboj: veljavni osebni dokument, zdravstveno zavarovanje, udobno obutev, 
pohodne palice za tiste, ki težje hodite, bankovce po 5 in 10 EUR, ker 
največkrat ne vračajo eurov, 80 EUR za bivanje in hrano, očala za branje, 
kakšen sendvič za prvi dan, ker bomo imeli šele večerjo, obleko za toplo in 
hladno vreme. Nesel bom nekaj pijače za skupno uporabo. 
 

Strežniki bodo imeli dekanijsko srečanje v Godoviču v soboto 21. 5., 
spremljal jih bo kaplan. Odhod avtobusa iz Šebrelj ob 07.30, nato pobere v 
Cerknem in na Sivki (Križišče za Otalež). Prijavite se še do srede. 
 
 

Praznik prvega svetega obhajila: Vsem našim prvoobhajancem, ki jih je 24 
v petih župnijah, iskreno čestitamo za njihov praznik. Naj Jezus, ki je danes 
prvič vaš gost, to postane vsako nedeljo. Prvoobhajancem in njihovim staršem 
– družinam želim lepo praznovanje. 
 

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. 
 

Starši birmancev: Veroučenci  7. in 8. razreda bodo jeseni začeli s pripravo 
na birmo, ki bo spomladi 2012. Da bi se lahko dobro dogovorili že zdaj in 
jeseni resno začeli, prosim vse starše bodočih birmancev, da se udeležijo 
srečanja v soboto 4. junija ob 19.45 v cerkvi v Cerknem. Obvestilo velja za 
vse starše, ki bodo imeli otroke za birmo, torej za vseh pet župnij. 
 

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. 
PREDSTAVITEV: Donald in Patricia Turbitt sta laiška voditelja pri katoliški misijonski 
organizaciji Renewal Ministries, ki je nastala v ZDA iz Katoliške karizmatične prenove 
in deluje že več kot 25 let s svojim misijonskim delom v preko 25 državah po svetu. 
Namen organizacije je posvečeno pospeševanju prenove in evangelizacije v Katoliški 
cerkvi. Voditelji pomagajo ljudem priti do osebne izkušnje Božje ljubezni in si  
prizadevajo oznanjati Jezusa v moči Svetega Duha.  
Zakonca Pat in Don Turbitt pravita: «Vse, kar učiva, izhaja iz najinih življenjskih 
izkušenj, molitve in zakramentalnega življenja.« 
Zakonca prihajata iz Amerike in vse do l.1970, ko je Bog temeljito posegel v njuno 
življenje,  sta bila bolj ali manj »nedeljska katoličana«.  Pred tem sta imela veliko 
zdravstvenih in ostalih težav, iz katerih nista videla izhoda. Čutila sta, da morata nekaj 
spremeniti pri sebi. Rešitev sta iskala v globljem odnosu do Boga, ki je s svojim 
dotikom korenito spremenil njuna življenja.  Pot ju je vodila v Katoliško karizmatično 
prenovo, kjer sta doživela temeljito spreobrnjenje.  
V moči in navdihu Svetega Duha sta se odločila hoditi za Bogom in pričevati o njegovi 
ljubezni iz  svojega pristnega krščanskega življenja. S to nalogo več let prihajata tudi v 
Slovenijo, kjer ju vedno prisrčno sprejmejo. 
Na letošnji obisk k nam pride  g. Donald, ki bo govoril o tem, kako graditi z Jezusom 
oseben odnos v moči Svetega Duha, da bo naše življenje dobilo globlji smisel in bomo 
usmerili svoj pogled k našemu Odrešeniku. 


