
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 710,00 EUR, 8 darovalcev 

 

NOVAKI  
OTALEŽ  

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 

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 

Poned. 11. 4. 
 

Stanislav, šk 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 

++ starši Tušar, Šebrelje 15 
+ Valerija Vojska, dar Marjan Žejn 
+ Andrej in Damijan Tušar, Rožna 10 

Torek,  12. 4. 
 
 

Cerkno 
 
 

08.00 
 
 

+ Peter Lapanja, Straža 10 
++ Dežela, Cesta OF 30 
+ Roberta Tušar in vsi rajni, Poljane 9 

Sreda, 13. 4. 
 

Šebrelje 
Cerkno 
 
 

18.00 
19.00 

++ Klemenčič, Oblakov vrh 31 
++ starši Seljak in Štravs, Zakriž 3/b 
++ Sedej in Lahajnar, Cerklj. vrh 9 

Četrtek, 14. 4. 
 
 

Zakriž 
 
Novaki 

18.30 
 
19.00 

+ Cecilija in Andrej Kofol, Zakriž 18/a 
+ Ivana Hadalin, ++ tete, strici, dar Darja 
+ Nikolaj Mlakar, Gor. Novaki 32 

Petek, 15. 4. 
 

 

Otalež 
 
Cerkno 
Id. Krnice 

18.00 
 
19.00 
17.00 

+ Marija in Venceslav Leban, dar Gor. Vrsnik
+ Miran Zajc, Plužnje 34 
V čast Materi božji za otroke, Glavni trg 2 
+ Ana Raspet, Idr. Krnice 28/b 

Sobota,16. 4. 
 

Bernardka 

Novaki 
 
Cerkno 

18.30 
 
19.00 

Vsi pokojni, Gor. Novaki 38 
+ Zofija in Franc Bevk, Dol. Novaki 4 
Za zdravje, Mostaniška 47 

ŠESTA 
POST. NED. 

cvetna 
17. APR. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 
18.00 

+ Ana Florjančič, Dol. Novaki 46 
Vsi pokojni, Šebrelje 45     
+ Marija in Filip Jezeršek, Otalež 24/a 
++ Kosmač, Peternelj, Purgar, Zakriž 6 
++ starši Peternelj, Jagršče 5 
V čast Bogu in MB v zah. in priprošnjo 
Za vse žive in rajne župljane 

 

 
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. 

10. – 17. 4. 2011           5. POST. NED.       LETO: 2, ŠT. 15/11 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 Smo v času velikonočnih spovedi po naših župnijah. A sprava in 

odpuščanje se morata začeti, preden stopimo v spovednico. K 
temu moramo vzgajati tudi otroke. Prilik je veliko: otroci 
neprestano prihajajo v spore zaradi igrač, nenamernega ali 
namernega suvanja, zmerjanja in podobnih situacij. Če jih dobro 
opazujete, vidite, kako narašča napetost in kmalu je vik in krik. 
Včasih se znajo sami dogovoriti in to vedenje velja spodbujati. Prvi 
korak naj bo: »Poskušajta se dogovoriti sama, da bo obema 
prav.« Pri manjših konfliktih uspe. Velikokrat pa ne gre in moramo 
posredovati. Lahko bo zalegla že beseda, drugič  jih bo potrebno 
najprej fizično ločiti in pomiriti jok, potem se boste lahko šele 
pogovorili. Pogovor o konfliktu je najpomembnejši (in seveda 
starosti primeren). Še tako majhen otrok mora doumeti, da je bilo 
nekaj narobe in da poznamo lepo besedo »oprosti«. Naslednja 
stopnja je, kako to popravimo. Pri manjših otrocih je bolje, da 
predlagamo starši nekaj možnosti, otroci pa izberejo; večji otroci 
bodo gotovo poiskali sami nekaj dobrih rešitev. Če imamo 
občutek, da stvari velikokrat gredo »čez rob«, je dobro izkoristiti 
miren čas in organizirati družinski sestanek, na katerem se 
odločimo za pravila in zavestno razrešujemo konfliktne situacije 
(npr. deklica je vzela žogo dečku; deček nehote sune deklico; v 
izbruhu jeze eden fantič uniči risbo drugemu…). Izhajajte iz vaše 
domače situacije in pustite otrokom, da iščejo rešitve. Pomembno 
je, da otroke naučimo spoštljivosti in ne maščevalnosti. Zato 
vztrajajmo na opravičilu. Vztrajajmo, da se da konflikte reševati 
mirneje…  In bodimo prvi zgled. Naj bo ta čas priložnost, da se 
zazremo vase in v milosti zakramenta začnemo znova. Zase in za 
naše družine.                                                            Alenka Hvalica     



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Uroš V. in Žan M. 
Nedelja: Uroš, Žan, Uroš, Aleš, Žan, Miha 
Čiščenje in krašenje cerkve : Vojkova  
Branje:sobota:Mihaela; nedelja:Monika, Meta                 

OTALEŽ: 
Bralci: Darjan 
Čiščenje in krašenje: Kati, Ladislava 
Strežniki: med tednom: Jaka in Rok 
          v nedeljo: Matej K., Gašper, Matej B., 
Andraž, Tadej, Nejc 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Klemen 
Čiščenje krašenje: Mlakar 36, Polak 36 
Strežniki: med tednom: Sandra 
               v nedeljo: Ana, Neža, Jure, Miha 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Jaka in Dejan 
v nedeljo: Jaka, Dejan, Rok, Luka, Matej, 
Gašper 

 
 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                                         
Pred vsako mašo bomo pol ure na razpolago za sveto spoved. 
 

Verouk je reden za vse skupine, pri verouku 
bo sveta spoved. 
Verouk v Šebreljah bo za 4. in 5. razred v 
sredo ob 16.00 – sv. spoved.  
 

Srečanje za strežnike: Cerkno: Kot smo se 
na vaji dogovorili, bodo strežniške vaje  v 
sredo pred velikim četrtekom (20. 4.) po 
večerni maši in na veliko soboto, 23. 4. ob 
09.00. Prosim tudi starše, da poskrbijo za 
lepo sodelovanje med prazniki. 
 

Strežniki v Šebreljah v sredo ob 17.00 – 
tisti, ki boste stregli na veliki petek in veliko 
soboto. 
 

Strežniki Novaki: Torek ob 18.00 srečanje 
za prvoobhajance, ki bodo sodelovali na 
veliki četrtek 
Torek ob 18.45 strežniki od 6. – 9. razreda, 
sodelujejo pri vstajenjski maši 
 

Strežniki v Otaležu: srečanje v pripravi na praznike bo v petek po maši. 
 

Strežniki v Jagrščah: na cvetno nedeljo po maši. 
 

Mladinska skupina Šebrelje: v petek ob 20.00. Priprava na pasijon. 
 

Odrasli skavti: srečanje v ponedeljek, začetek z mašo ob 19.00. 
 

Radio Ognjišče: v tem tednu, kot vsako leto, radijski misijon. Geslo: Spreobrni se in 
veruj evangeliju. Glavni govori vsak dan ob 10.15, 13.00, 17.00 in 20.30. V petek dan 
sprave, zato po večjih središčih priložnost za sveto spoved, tudi v Cerknem dopoldne 
dve uri in popoldne dve uri. 
 

Škofijsko srečanje mladih bo v soboto, 16. 4. v Novi Gorici, odhod avtobusa iz 
Cerkna ob 07.00, vrnitev okrog 19.00. Prijavite se do srede. Cena avtobusa 7-10 EUR.  

Post pri nas doma: V petem postnem tednu molimo peto desetko žalostnega 
dela rožnega venca: ki je za nas križan bil,  maše pa zaključujmo s pesmijo 
Duša le pojdi z mano – peta kitica: za nas in za naše grehe je strašno križan 
bil. 
 
 

Križev pot: Ta teden bo še zadnjič po naših cerkvah sveti 
križev pot. Ali smo se ga vsaj enkrat udeležili? 
Cerkno: petek ob 19.00 (člani SKVO ter 7. in 8. R.)  
Šebrelje: petek ob 19.00 (prvoobhajanci skupaj s starši) 
Novaki: četrtek ob 19.00  
Zakriž: četrtek ob 19.00 (vsi otroci) 
Otalež: petek ob 18.00  
Sodelavci pri križevem potu pridete v zakristijo 10 minut prej. Odrasli berete postaje, 
otroci pa spremljajo križ, ki gre od postaje do postaje. 
 
 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 2011. Za romanje potrebujemo 
veljaven osebni dokument: osebno izkaznico ali potni list. Vsi, ki bi želeli skupinsko 
zdravstveno zavarovanje za tujino, se prijavite župniku. Posredovati morate 
naslednje podatke: Ime, priimek, naslov, datum rojstva. Podatke lahko posredujete 
osebno, v nabiralnik ali po e-pošti do 3. maja. Zavarovanje stane okrog 4 EUR, 
poravnali boste na avtobusu. 
 

Starši prvoobhajancev:  
srečanje za starše v Cerknem bo v sredo po maši v župnišču v Cerknem 
srečanje za starše v Novakih bo v četrtek po maši v župnišču v Novakih. 
 

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: 
Cerkno: petek od 09.00–11.00 in od 17.00–19.00 (Boštjan, Zoran) 
Novaki: sobota: 17.00 – 18.30 (Boštjan, Marjan, Zoran) 
                        Prvoobhajanci ob 16.30 
Cerkno: cvetna nedelja: 16.00 – 18.00 (Marko, Marjan, 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. 
 
 

Oljke: 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.  
 

Cvetna nedelja: Blagoslov cvetja bo v vseh župnijah dopoldne, zberemo se pred 
cerkvijo za blagoslov oljk, nato gremo v procesiji v cerkev k sveti maši. Na cvetno 
nedeljo beremo pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju. 
 

Pevci: potrudite se za redne vaje. Pred nami so največji cerkveni prazniki. 

Jezus je bil v sebi spet 
pretresen in je šel h grobu. Bila 
je to votlina in pred njo je bil 
prislonjen kamen.  Jezus je 
rekel: »Odstranite kamen!« … 
In ko je to izrekel, je zaklical z 
močnim glasom: »Lazar, pridi 
ven!«  In umrli je prišel ven.  
                    (Jn 11, 38-39.44) 

 


