
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 130 EUR, 3 darovalci 

Za Salamonove otoke: 20 EUR, en darovalec 
Za kurjavo: 50 EUR, en darovalec 

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 
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 
8. dan +Jožef Poljanec, Jagršče 6 

Poned. 14. 2. 
 

Valentin, duh., muč 

Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

V čast Svetemu Duhu, Šebrelje 24 
+ Marija Klemenčič, Šebrelje 19 
+ Neža Pirih, Labinje 22 

Torek,  15. 2. 
 

Cerkno 
 

08.00 
 

+ Ciril in Ana Novinc, Trebenče 3 
++ starši in st. starši Peternelj in za mir,Plan. 

Sreda, 16. 2. 
 
 

Šebrelje 
Cerkno 
 
Afrika

18.00 
18.00 

++ starši Jereb, Oblakov vrh 33 
+ Metod Slabe, Cerkljanski vrh 1 
+ Franc Štremfelj, Pot na Zavrte 4 
V čast MB za zdravje, Gor. Novaki 

Četrtek, 17. 2. 
 
 

Novaki 
 
Labinje 

17.00 
 
17.00 

+ Ana Lapanja in Viktor Gatej, GN 18 
+ Dominik Peternelj, dar DN 10 
+ oče Franc Tavčar, Labinje 17 

 Petek,  18 2. 
 

Otalež 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

++ Pavšič, Masore 15 
+ Ljudmila Zajc, Lazec 19, dar Jazne 16 
V zahvalo, Goriška 39 

Sobota,  19. 2. 
 

Cerkno 
 
 

17.00 
 

+ Viktor Prezelj, Pot na Zavrte 32 
Obl. + Danijel Štremfelj, Vojkova 5 
+ Marija R. Močnik, Hazenbroek 

7. NAV. NED. 
 

20. FEB. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Franc in Ivana Obed, Gor. Novaki 27 
+ Leopolda Šturm, Reka 17 
+ Ivan Bogataj, Otalež 29a 
+ Gabrijel Lahajnar, Planina 14 
Vsi pokojni, Jagršče 4;      za župnijo 

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

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

13.  – 20. 2. 2011           6. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 7/11 

 
VI SPRAŠUJETE, DUHOVNIK ODGOVARJA  
K nedeljski maši skušam hoditi redno in tudi sicer rad hodim k maši, pa bi 
vseeno rad vedel, zakaj ne zmorem večkrat k obhajilu. Po eni strani se mi zdi, da 
nekateri prelahko hodijo k obhajilu, zase pa lahko trdim, da se premalokrat 
odločim. Kaj je narobe s tem? 
To je vprašanje, s katerim se kar velikokrat srečam, čeprav bolj posredno kot 
neposredno. Še vedno lahko opazimo posledice janzenizma oz. še bolj moralnega 
rigorizma, ki je bil zelo prisoten v naši Cerkvi v preteklosti. Po tej miselnosti se je zelo 
strogo pojmovalo zlasti prakso prejemanja zakramenta spovedi in svetega obhajila. 
Gotovo iz tega v veliki meri izhaja takšno pojmovanje, da Bog zahteva popolnega 
človeka in ga lahko nekdo prejme samo, če je res pravi. Takoj lahko opazimo, da to ni 
pravilen pogled na človeka. Potem bi se tudi mi duhovniki ne smeli vsak dan obhajati 
pri maši, ko vendar vemo, da smo prav tako grešniki. Seveda si je treba prizadevati za 
to, da smo čim boljši, ampak ne na tak način. Vera je odnos z Bogom, višek tega 
odnosa z Bogom pa je prav sveta maša - tam se srečam s seboj in z Bogom, pa z brati 
in sestrami tudi. Posebno pa bi poudaril zdravilno razsežnost evharistije. Ker je v 
tistem koščku kruha Jezus resnično prisoten, tudi še danes na enak način deluje kot v 
času svojega zemeljskega življenja in ozdravlja vse naše rane in bolezni. Če sem se 
mu pri sveti maši resnično predal in mu povedal vse, kar sem zgrešil, kar me teži in 
muči, pa tudi kar me veseli, mu odprem vrata svoje notranjosti, svoje intime - on pride 
k meni in v meni deluje (Raz 3,20). Najprej me mora k maši pripeljati iskrena in goreča 
želja po tem, da bi tam srečal Gospoda (tudi želja po skupnosti, a bomo najbrž o tej 
razsežnosti še imeli priložnost spregovoriti). Na ta način sem notranje pripravljen 
prisluhniti in se mu predati. Vsaka maša nas namreč sama od sebe pelje, če se ji 
predamo. Najprej obžalujemo grehe, potem pri glavni mašni prošnji tudi mi Bogu 
izrazimo svojo prošnjo (za to naj bi bilo nekaj tišine po "molimo"), nato prisluhnemo 
Božji besedi (velikokrat slišimo tu prav tisto, kar potrebujemo v danem trenutku), potem 
pri prinašanju darov kruha in vina tudi mi damo na oltar "vse, kar smo in kar imamo". 
Nato se zgodi vrhunec: vse, kar smo Bogu prinesli, se skupaj s kruhom in vinom 
spremeni in izpopolni, ozdravi. Takšno torej nazadnje dobimo nazaj pri obhajilu, 
prinese pa nam to sam vstali Kristus v svojem telesu. Kakor je rekel p. Gostečnik, je 
zelo pomenljivo, da reče duhovnik: "Kristusovo telo." V tem času, ko je človekovo telo 
tako zlomljeno, ranjeno in zlorabljano, prihaja Odrešenik k nam prav po svojem telesu. 
Seveda se je težko odpovedati svojemu ponosu in se odpreti, toda tu nimamo izbire. 
Če to storimo, gremo od tam ozdravljeni, pravzaprav odrešeni. Tako smo notranje 
svobodni in veseli, maša pa se nadaljuje v našem vsakdanjem življenju.     

(Andrej Vončina, Novi glas XVI., št 5)                         



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Uroš M. in Aleš M. 
Nedelja: Žiga M., Primož E.,Matic L.,Uroš V. 
Čiščenje in krašenje cerkve : Sedejev trg 
Branje:  sobota: Erika; nedelja: Klara                 

OTALEŽ: 
Bralci: Anica P. 
Čiščenje in krašenje: Silva, Viktorija, Mira 
Strežniki: med tednom: Gašper in Jaka 
             v nedeljo: Tadeja, Ines, Nejc, tadej 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Urban 
Čiščenje krašenje: Purgar 12,Simonič 15 
Strežniki: med tednom: Žan R. 
               v nedeljo: Sandra in Urška 

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

 
 
 

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

Češčenje Najsvetejšega v Cerknem v soboto po maši, 
v Šebreljah v sredo po maši,  
v Novakih v četrtek po maši 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 
 

Mladinske skupine: Cerkno v petek ob 19.00 
 

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. 
 

Priprava staršev na krst drugega otroka: eno srečanje v 
soboto 12. 3. Ob 16.00 v Idriji. 
 
 

 

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. Maša v Cerknem bo zato v soboto ob 17.00. 
 

SPOMLADANSKO ROMANJE NA POLJSKO: Ob razglasitvi Janeza Pavla 
II. za blaženega in v kraje s. Favstine Kowalske   

1. dan: 26. april, torek  CERKNO - OLOMOUC 
Ob 5.00 odhod avtobusa iz Cerknega iz avtobusne postaje. Vožnja z avtobusom mimo 
Ljubljene, čez Štajersko mimo Gradca, Dunaja, na Češko mimo Brna in naprej v 
OLOMOUC. OLOMOUC je staro univerzitetno mesto, pomembno versko in kulturno 
središče Moravske. Mestno jedro obsega lepe, prostrane trge s številnimi vodnjaki in 
bogatim baročnim okrasjem. Po popoldanskem prihodu in namestitvi v hotel si bomo 
ogledali glavne mestne znamenitosti in imeli sv. mašo. Sledila bo večerja v hotelu in 

prenočitev. 
2. dan: 27. april, sreda  OLOMOUC - WADOWICE – OSWIECIM – 
KRAKOV 
Zajtrk v hotelu, nato odhod avtobusa proti Poljski, v WADOWICE. Postanek v rojstnem 
kraju papeža Janeza Pavla II., obisk njegove rojstne hiše in bazilike. Romarska maša, 
nato pa prosto za kosilo. Popoldne odhod v OSWIECIM (Auschwitz), kraj žalostnega 
spomina na koncentracijsko taborišče, ki je bilo ustanovljeno spomladi 1940. leta. 
Voden ogled taborišča. Sledila bo vožnja do Krakova. Nastanitev v hotelu v zgodnjih 
večernih urah, večerja in prenočitev. 
3. dan: 28. april, četrtek  KRAKOV - WIELICZKA - KRAKOV 
Zajtrk, romarska maša, nato ogled Krakova, ki sodi med starejša evropska mesta. 
Mesto je zibelka poljske znanosti in kulture. Tu so številne znamenitosti, ki pritegnejo 
pozornost slehernega obiskovalca: glavni trg Rynek z renesančno tržnico Sukiennice, 
Marijina gotska cerkev z dragocenim krilnim oltarjem, renesančne in baročne hiše v 
Florijanski ulici, trdnjava Barbakan, dominikanska in frančiškanska cerkev, stolnica, v 
kateri so kronali poljske kralje, Collegium Maius - ohranjeni del stare univerze, grad 
Wawel, mogočni sedež poljskih kraljev, itn. Po ogledu prosto za kosilo in individualne 
sprehode po mestu. Popoldne odhod v WIELICZKO. Ogled zelo zanimivega muzejskega 
dela solnega rudnika, ki se omenja že v 11. st. Globoko pod zemljo (57 do 342 m) so 
jezera, večje in manjše dvorane, v njih pa zanimive figure iz soli. Po ogledu rudnika 
povratek v KRAKOV. Večerja v hotelu in prenočitev. 
4. dan: 29. april, petek  KRAKOV – ŁAGIEWNIKI - ČENSTOHOVA 
Zajtrk v hotelu in odhod avtobusa k bližnjemu svetišču ŁAGIEWNIKI, kjer je nazadnje 
živela s. Favstina v redovni skupnosti sester Božje Matere usmiljenja. Tu je umrla 5. 
oktobra 1938. Njeni posmrtni ostanki počivajo v kapeli, kjer častijo podobo Božjega 
usmiljenja. Poleg je novo svetišče, ki ga je posvetil papež Janez Pavel II. 17. avgusta 
2002. Vožnja do mesta ČENSTOHOVA, najpomembnejšega romarskega središča na 
Poljskem. Postanek in kosilo, nato pa kratka vožnja do pavlinskega samostana na 
JASNI GORI, ki je dejansko romarsko središče. V majhni gotski kapeli iz 15. stol. je 
shranjena znamenita ikona Matere Božje ali »Črne Marije«, ki jo vsako leto obišče po 
več milijonov romarjev iz vsega sveta. Poleg je mogočna baročna cerkev ter baročni 
pavlinski samostan z izredno bogato knjižnico. Ogled svetišča, romarska maša in voden 
ogled samostana. Prosto za nakup spominkov, razglednic... Nastanitev v hotelu v 
Čenstohovi, večerja in prenočitev. 
5. dan: 30. april, sobota ČENSTOHOVA - CERKNO 
Po zajtrku in sveti maši odhod proti domu. Vožnja mimo Olomouca, Brna, Dunaja, 
Gradca, Maribora, Ljubljana. Povratek domov je predviden pozno zvečer. 
 

CENA: 295 EUR (če je 45 romarjev)  + 25 EUR vstopnine kdor bo želel  
 

PRIJAVE župniku do zasedbe enega avtobusa oz. do 25. 2. Ker je zasedba 
hotelov v tem terminu zelo velika, moramo s prijavami pohiteti.  Ob prijavi se 
plača 150 EUR, ostalo sredi aprila. 
 

DOPLAČILA: kdor želi: zdravstveno zavarovanje za tujino: 4,50 EUR in 
odpoved potovanja zaradi bolezni ali smrti v družini 8 EUR. 

Kar je Bog združil, 
tega naj človek ne loči! 

 


