
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 800 EUR, 8 darovalcev 

Za Salamonove otoke: 15 EUR, dva darovalca 
Za Karitas: 50 EUR, en darovalec

NOVAKI  

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 
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 

Poned. 7. 2. 
 
 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
15.00
18.00 

++ sestre in starši, Šebrelje 48 
pogreb + Viktorija Zajc, Plužnje 
8. dan + Cecilija Obid, Poče 32 
8. dan + Marija Pagon, Glavni trg 6 

Torek, 8. 2. 
 

Cerkno 
 

08.00 
 
 

+ Vinko Hadalin in vsi pok., Trebenče 9 
V zahvalo in za pokojne starše P. in Š. 

Sreda, 9. 2. 
 

Apolonija, muč. 

Šebrelje 
Cerkno 
 
Afrika

18.00 
18.00 

+ Robi Červ, Šebrelje 7 
30. dan + Frančiška Močnik, Platiševa 27 
++ starši Likar, Straža 17 
Na čast Materi Božji, Novaki 

Četrtek, 10. 2. 
 

Sholastika, red 

Novaki 
 
Reka 
 

17.00 
 
17.00 

+ Viktor P. in Terezija R., Dol. Nova 41a 
Vsi ++ Flander, DN 36, dar DN 10 
+ Anton Makuc, Reka 9 
 

 Petek,  11 2. 
Lurška MB 

 

Lazec 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

Obl. + Marija Leban, Lazec 15 
++ Čeferin in Bičič, Lazec 22 
V čast Materi božji za zdravje, Rožna 10 

Sobota,  12. 2. 
 

Lajše 
Cerkno 
 
 

15.00 
18.00 
 

Za žive in rajne župljane 
30. dan + Marija Svetičič, Pot na Zavrte 4 
+ Emilija in Ivan Petrovčič, Mostaniška 47 

6. NAV. NED. 
 

13. FEB. 2011 

Novaki 
 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Janez Peternelj, Dol. Nova. 41 
+ Rudolf P. in Franka M., dar Marjeta 
+ duh. Janez Lapanja 
8. dan + Viktorija Zajc, Plužnje 
+ Pavla in Miha Svetičič, Rožna 8 
Vsi pokojni, Jagršče 4 

 
Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  

mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 
 

6.  – 13. 2. 2011           5. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 6/11 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
V tem tednu, 11. februarja, obeležujemo praznik Lurške Matere Božje, 
ki je označen kot svetovni dan bolnikov. Z boleznijo se slej ko prej 
sreča vsak izmed nas.  Tako ali drugače nas na različne načine 
spremljajo celo življenje. Ne samo bolezni telesa, tudi bolezni duše in 
duha. Vsaka nosi s seboj trpljenje, ampak vsaka nosi v sebe seme 
neke spremembe, nečesa dobrega, tudi če je to skrito in še dolgo 
nerazumljeno.   V bolezni in trpljenju se pokaže vsa globina služenja 
drug drugemu. Kadar je temelj služenja drugemu ljubezen, nam nič ni 
pretežko. Je naporno, boli, je težko sprejeti, zbiraš moč za vsak dan 
posebej. A vztrajaš. V jeziku odraslih izražati ljubezen pomeni tudi, da 
pri nekem dejanju ne slediš lastnim koristim, ampak da slediš potrebi 
drugega človeka. Majhnim otrokom je ta vzgib naraven. Že dojenček 
začne jokati, če zasliši jok drugega otroka. In kako lepo je opazovati 
dvoletnega malčka, ki vidi sovrstnika, da se je med igri udaril, in mu 
steče pomagat, mu »popiha« prasko, ga poboža, da bi ga potolažil. 
Spodbujajmo pri otroku tako vedenje. Skupaj z njim odkrivajmo 
povezavo med tem, da imaš nekoga rad tako, da zanj narediš nekaj 
dobrega. Naredimo seznam dobrih del, ki jih lahko naredi že majhen 
otrok: obišče lahko bolnega prijatelja (ali ga vsaj pokliče po telefonu…), 
podari lahko igračko nekomu, ki je nima, pomaga sosedi, ji kaj 
prinese…  Naj otrok predlaga sam, kaj lahko naredi. Ne bojimo se 
izkoristiti lastnosti, ki jo ima vsak otrok: da bi bil koristen. In pomagalo 
mu bo tudi pri dojemanju bolezni in trpljenja kot del življenja. Rojstvo, 
bolezen, trpljenje in smrt so življenjske situacije, ki v nas vzbudijo 
najgloblja občutja. Zato ne ustvarjajmo otrokom iz teh dogajanj »tabu 
teme«. Otrok zna vprašati, kar želi vedeti, ne bojmo se pogovarjati z 
njim.                                                                                 Alenka Hvalica 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Žan M. in Žan E. 
Nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenija, Matija 
Čiščenje in krašenje cerkve : Zakriž II. 
Branje:  sobota: skavti; nedelja: Monika                 

OTALEŽ: 
Bralci: Danaja 
Čiščenje in krašenje: Nada in Irena 
Strežniki: med tednom: Nina Š. in Tjaša Š. 
             v nedeljo: Rok, Adam, Matej, Andraž 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Barbara, Polona 
Čiščenje krašenje: Kejžar 8 in Ambrožič 14a 
Strežniki: med tednom: Sonja 
               v nedeljo: srednješolci 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Benjamin in Urban 
v  nedeljo: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 
 
 

Priložnost za sveto spoved:  
Šebrelje v sredo ob 17.40 
Novaki v četrtek ob 16.40 
Cerkno v petek ob 17.30 
 

Češčenje v Cerknem v soboto po maši 
 

Verouk je reden za vse skupine, 
odpade v ponedeljek in torek. 
 
 

Mladinske skupine:  
Cerkno v četrtek ob 19.00 
Šebrelje in Novaki v petek ob 19.00 
 

Svetopisemska skupina ima 
srečanje v ponedeljek po večerni 
maši v župnišču v Cerknem (Mr 4). 
 

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. 
 

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! 
 

Starši prvoobhajancev:  
v Šebreljah v sredo ob 18.30 v župnišču  
v Cerknem (tudi Novačani) v četrtek ob 19.00 v župnišču 
Na srečanju se boste dogovorili o neposredni pripravi na prvo 
sveto obhajilo, ki bo v vseh župnijah v nedeljo 15. maja 2011. 
 

Lurška Mati Božja: V petek bomo obhajali god Lurške Matere 
Božje, to je tudi svetovni dan bolnikov. Pri maši bomo molili za 
naše bolnike. K sveti maši vabljeni svojci, ki imate doma bolne 
in ostarele. Pri maši tudi priložnost za bolniško maziljenje. 

Skavtska maša bo v soboto zvečer v Cerknem 
 

Maša na Lajšah: Ker sem pozabil oznaniti mašo na obletnico poboja, bo sveta maša v 
soboto ob 15.00. Lepo vabljeni! 
 

Mladinski pevski zbor Šebrelje: Na prve vaje, ki bodo v soboto ob 17.00 v župnišču v 
Šebreljah, vabljeni vsi mladi od 8. razreda naprej. 
 

Glavni sklepi župnijskih svetov, ki so imeli sejo v preteklem tednu: 
 

ŽPS Cerkno: 1. pogovor o kulturi krščanskih pogrebov, v cerkvi bo na razpolago list z 
nekaj navodili v primeru, da imamo v družini bolnika ali v primeru smrti v družini, 
vsebina je tudi na medžupnijski internetni strani, pod rubriko zakramenti in 
zakramentali.  2. v marcu bo srečanje vseh članov ŽPS na dekanijski ravni. Glavna 
tema: »Lepo nam je tukaj biti!« Pogovor o pripadnosti lastni župnijski skupnosti in 
povezanost znotraj župnije. 3. Skupen križev pot v postu bo v Zakrižu kot zadnja leta, 
pregledali smo tudi sveto velikonočno tridnevje, potek bo oznanjen sproti. 4. Vsak 
župljan, ki želi kaj prispevati k vsebini medžupnijske internetne strani, naj svojo 
vsebino posreduje župniku, da se bo dalo na internetno stran. 
 

ŽPS Novaki: 1. Ob smrti župljana je lepa navada, da se moli na predvečer pogreba v 
cerkvi. Za molitev poskrbi tisti, ki v tistem mesecu vodi molitev rož. venca pred mašo. 
2. V župnišču se bo v tej pomladi uredilo sanitarije, nekaj bo udarniško delo, nekaj pa z 
mojstri. 3. V pripravi na 250. letnico župnije želimo usposobiti orgle v cerkvi. Za točko 
2. in 3. bomo morali zbrati nekaj denarnih sredstev. Ko bomo imeli predračune, bomo 
župljane podrobneje seznanili in prosili za prispevek. Glej še ŽPS Cerkno, točko 1, 2.4. 
 

ŽPS Otalež: 1. Glej Cerkno točka 1,2,4.    2. Romanje ob kapelicah bo v mesecu maju, 
najverjetneje 22. 5.    3. Vstajenjska maša bo ob 06.00 zjutraj, ostale stvari glede sv. 
tridnevja bodo sproti oznanjene.   4. Kdor prejema sv. obhajilo na roko, stopi korak 
stran, spoštljivo zaužije sveto hostijo in se šele nato obrne in odide. Prosimo, da se to 
spoštuje!  
 
Spomladansko romanje: Če bo uspelo, bomo po veliki noči (26.–30. april) organizirali 
romanje na Poljsko (Krakow, Auschwitz, Wadowice, Faustina Kowalska,…). Če pa bo 
že vse zasedeno, bo romanje v maju. Ker bo papež Janez Pavel II. prvega maja 
razglašen za blaženega, je še toliko lepše, da bomo poromali tudi v njegov rojstni kraj. 
Več informacij naslednjo nedeljo. 
 
Župnijski gospodarski svet Cerkno je imel sejo v sredo. Vesel sem, da se je odzvalo 
13 mož, ki so pripravljeni sodelovati v gradbenem odboru. Res lepa hvala. Ponovno se 
bomo srečali skupaj z arhitektom, ki pripravlja načrte, to bo najverjetneje že v tem 
tednu. Obvestim osebno.  
Sklenili smo: 1. Naprej zbiramo sredstva za prvo fazo gradnje do strehe. Ko bodo 
načrti, bomo takoj iskali ponudbe za gradnjo, če bomo imeli dovolj sredstev. K 
darovanju vabimo tako posameznike kot podjetnike.  
 2. Povabimo župljane, da se prijavijo župniku tisti, ki so pripravljeni darovati les, ni 
važno katere vrste, ker ga bomo prodali. Vsakdo, ki je pripravljen darovati, naj se 
prijavi župniku in pove, koliko je pripravljen darovati. V kolikor sam ne more posekati, 
bodo za to poskrbeli iz gradbenega odbora. Da bi to lahko naredili v enem sklopu 
prosimo, da se darovalci javite do konca februarja. Bog povrni!  

 »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol 
pokvari, s čim naj se osoli? Ni za 
drugo, kakor da se vrže proč in jo 
ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. 
Mesto, ki stoji na gori, se ne more 
skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne 
postavljajo pod mernik, temveč na 
podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 
Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da 
bodo videli vaša dobra dela in slavili 
vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

(Mt 5, 13-16)


