
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 120 EUR, trije darovalci 
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 
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 

Poned. 23. 5. Šebrelje 
 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 
 

++ starši Ozebek, Šebrelje 20 
++ Mlakar in Klotilda, šebrelje 16 
+ Marko Lahajnar, Planina 40 

Torek,  24. 5. 
Marija Pomočnica 

kristjanov 

Cerkno 
 

19.00 
 
 
 

Za zdravje na duši in telesu, Podlanišče 

Sreda,  25. 5. Šebrelje  
 
 

Cerkno 

18.00 
 
19.00 

++Janez Lapanja in Ivanka Gergolet, Š. 63 
+ Valerija Vojska, dar Šebrelje 53/b 
8. dan +Mavri Emil, Pot v Čelo 8 

Četrtek,  26. 5. 
     Filip Neri 

Novaki 
 
Zakriž 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 
19.00 

++ Bevk, Feltrin, Dol. Novaki 8 
+ Zofka Bevk, DN 4, dar Cerklje 
++  Angela in Franc Peternelj, Zakriž 27 
Šmarnice 

Petek, 27. 5. 
Lojze Grozde 

Otalež 
 
Cerkno 

19.00 
 
19.00 

30. dan +Angela Golja, Lazec18 
+ Marija Štremfelj, Jazne 1 
+ Alojzij Hvala in Marija Spanžel, Mostaniška 27 

Sobota, 28. 5. 
 

Reka 
Cerkno 

14.00 
19.00 

Za žive in ++ Rečane v čast sv. Kancijanu 
+ Damijan Tušar, Rožna 10 

6. VEL. NED. 
 

29. MAJ 2011 

Novaki 
Šebrelje 
 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
 
10.00 
10.00 
11.30 

Vsi ++Lahajnar, Dol. Nov. 23 
Za novokrščenca in njegovo družino 
+ Viktorija Česnik, Šebrelje 30 
30. dan + Rudolf Lapanje, Jazne 32 
Za vse žive in rajne župljane 
++ Štucin, Jagršče 21 

 

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

22. - 29. 5. 2011       5. VEL. NEDELJA    LETO: 2, ŠT. 21/11 

 
 

 DRUŽINSKI  KOTIČEK 
 Cerkev na Slovenskem bo letos prvič praznovala god prvega slovenskega 
mučenca Alojzija Grozdeta. V sklopu dvodnevnega praznovanja bodo na Zaplaz 
prenesli relikvije bl. Alojzija Grozdeta, ki bodo v romarski cerkvi umeščene v oltar 
Grozdetove kapele. 
 Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah v župniji Tržišče pri 
Mokronogu na Dolenjskem. Bil je nezakonski otrok. Ko je bil star štiri leta, se je mati 
poročila, sam pa je ostal v domači hiši in je zanj skrbela teta. Poskrbela je, da je šel po 
ljudski šoli študirat v Ljubljano, kamor je odšla služit. Dobrotniki so ji pomagali, da je 
Lojze lahko študiral. Stanoval je v dijaškem zavodu Marijanišče in obiskoval klasično 
gimnazijo, kjer je bil odličen dijak. Med sošolci se je uveljavljal kot literarni ustvarjalec. 
Postal je član dijaške Katoliške akcije in je sodeloval v zavodski skupini Marijine 
kongregacije. Zadnja leta gimnazijskega študija so bila leta bližajoče se svetovne 
vojne. Za Lojzeta je napočil tudi čas osebne poklicne odločitve. Svojo pot je iskal v 
poglobljeni molitvi, ki jo je združeval z delom za druge. Med počitnicami pred zadnjim 
srednješolskim letom se ni vrnil domov, saj je bilo tam vedno več nasilja in obiski niso 
bili preprosti. Za obisk se je odločil šele za novo leto 1943. Zaprosil je za potno 
dovolilnico. Ustavil se je v Strugah pri prijatelju. Na prvi petek 1. januarja 1943 je bil pri 
maši v cistercijanskem samostanu Stična, potem pa se je z vlakom odpeljal iz Ivančne 
Gorice do Trebnjega. Ker je bila proga naprej prekinjena, je sklenil do Mirne pešačiti. 
Med potjo je prisedel na nek voz. Pri prvi hiši v Mirni je moral stopiti z voza, ker ga je 
prijela partizanska straža in ga začela zasliševati. Pri njem so našli latinsko mašno 
knjižico, knjigo Tomaža Kempčana Hoja za Kristusom in knjižico o fatimski Materi 

Božji. Zvečer so hodili po hišah in vabili na veseloigro, 
kakor so rekli, v sokolskem domu. Tam so Lojzeta dalj 
časa grozovito mučili, kakor je bilo pozneje videti iz 
poškodb na najdenem truplu. V Grozdetu so iskali vojnega 
obveščevalca, v njem so videli mladega človeka z 
miselnostjo, ki so jo omalovaževali in preganjali. 23. 
februarja 1943 so otroci, ki so v gozdu nabirali zvončke, 
našli njegovo truplo blizu Mirenskega gradu. Grozdetovo 
truplo je bilo nezakopano, popolnoma ohranjeno in brez 
najmanjšega sledu trohnobe, čeprav je že sedem tednov 
ležalo na prostem in so bile zunanje temperature že precej 
stopinj nad zmrziščem. 
                                 Po rkc.si povzela Alenka Hvalica 

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Manca in Erika 
Nedelja: Miha, Črtomir, Jan in Dejan 
Čiščenje in krašenje cerkve: Glavni Trg 
Branje: sobota: Nataša; nedelja: Dolores                  

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica 
Čiščenje in krašenje: Nada, Jelka, Zofka 
Strežniki: med tednom: Sara in Nina 
         v nedeljo: Matej B., Andraž, Tadej, Ines 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Marjana 
Čiščenje krašenje: Čemažar 52, Čemažar 38 
Strežniki: med tednom: Neža 
         v nedeljo: Žan, Ana, Neža, Jure 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Klavdija in Manca 
nedelja: Benjamin, Urban, Jaka, Dejan 

 

 

 

Verouk je reden za vse razrede  samo še ta teden. 
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. 
 

Medžupnjijska Karitas: Srečanje v sredo 25. 5.,  po maši v Cerknem. 
 
Šebrelje: Peš romanje h kapelici  v Lošk, v nedeljo 29. 5., ob 14.00. 
 

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. 
 

 
 
 
 

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. 
 

Shod na Reki v čast sv. Kancijanu bo v soboto ob 14.00, vabljeni k sveti 
maši. 
 

Romanje ob kapelicah: danes ob 14.00, zberemo se na mostu za Jagršče. 

 

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. 

 
 
NAPOVEDUJEMO:  Zaključek veroučnega leta  
Prav je da se za zaključek veroučnega leta Bogu zahvalimo za vse kar 
smo doživeli in se naučili pri verouku.  
V Novakih in v Šebreljah  v nedeljo 29. 5. pri svetih mašah. V Cerknem 
bo zaključek v ponedeljek 30. 5. pri večerni sv. maši ob 19.00. Takrat bo 
tudi podelitev spričeval.   


