
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 310,00 EUR, 5 darovalcev 

 

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 
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 

Poned. 18. 4. 
 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 

18..00 
 
19.00 

8. dan + Rafaela Makuc, Šebrelje 62 
+Janko in Milka Božič, Šebrelje 2 
++ starši in brata Trček, Pot na Zavrte 2 

Torek,  19. 4. 
 

Cerkno 
 
 

08.00 
 
 
 

++ starši Sedej, Močnikova 23 
++ starši Jereb, Planina 2 

Sreda, 20. 4. 
 

Šebrelje 
 
Cerkno 
 
 

19.00 
 
19.00 

+ Karel Božič, Šebrelje 37 
++ Klemenčič, Šebrelje 52 
++ starši Bajt, Poljane 6 

VELIKI 
ČETRTEK  

21. 4. 
 

Jagršče 
Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

16.30 
18.00 
18.00 
19.30 
19.30 

+ Vencelj Štucin, Jagršče 21 
++ Uršič, Gorenji Novaki 
+ duh. Janez Lapanja 
+ Franc Vehar, po namenu Otalež 29/a 
V zahvalo za duhovništvo 
Za duhovne poklice, Sedejev trg 4 

VELIKI PETEK,  
 

22. 4. 

Jagršče 
Nov+Šeb 
Cer+Otal 
 

16.30 
18.00 
19.30 
 

Obredi velikega petka 
Obredi velikega petka 
Obredi velikega petka 

VELIKA 
SOBOTA, 

23. 4. 

Šebrelje 
Novaki 
Cerkno 
 
 

18.30 
19.30 
21.00 
 

+ Filip in Marjan Skvarča, Šebrelje 39 
+ Julijana Bevk, dar Dol. Novaki 29 
V čast Kr. vstajenju za žive in rajne župljane 

VELIKA NOČ 
 

24. APR. 2011 

Otalež 
Novaki 
Šebrelje 
 
Cerkno 
Jagršče 

06.00 
08.30 
08.30 
 
10.00 
10.30 

+ Marija Lapanje, Jazne 32 
+ Jožef Tušar, Dol. Novaki 48 
V čast Kr. vst. za žive in rajne župljane 
++ starši in brat Kobal, Šebrelje 54 
+ Mario in Izidor Hadalin, Zakriž 12 
++ starši, Jagršče 6 
 

 

Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje,  
mašuje g. Boštjan Toplikar,  ki je na študiju v tujini. 
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Velikonočna spoved v Cerknem bo danes popoldne: 16.00 – 18.00 (Marko, 
Marjan, Zoran);     Prvoobhajanci ob 15.30 
Priložnost za sveto spoved tudi: ponedeljek in sreda eno uro pred sveto 
mašo. 
Svetopisemska skupina: ponedeljek po maši v Cerknem. 
Verouk je reden v pon., torek in sredo. 
Srečanje za starše, ki bodo v Cerknem krstili na velikonočni ponedeljek, bo 
jutri, 18. 4. ob 18.00 v cerkvi sv. Ane. 
Čiščenje cerkve v Šebreljah bo v sredo od 09.00 dalje. 
Strežniki v Cerknem, ki sodelujejo pri velikonočnem tridnevju, imajo vaje v 
sredo po maši in v soboto ob 09.00. 
Strežniki v Otaležu: sreda ob 16.30 
Cerkev okrasi za praznike: Cerkno: Trg Prekomorskih brigad 
                                           Novaki: Likar 35 in Čemažar 37/a 
                                           Otalež: Jožica P., Elvira P., Suzana M. 
VELIKI ČETRTEK: 
Ob 10.00 bo krizmena maša v konkatedralni cerkvi v Novi Gorici. Pri tej maši 
g. škof posveti sveta olja. K tej maši, kjer smo ob svojem škofu zbrani 
skorajda vsi duhovniki naše škofije, lepo vabljeni tudi verniki. 
Zvečer bo maša v domači cerkvi, ob urah, kot je 
oznanjeno. Spomnimo se Jezusove zadnje večerje, ko je 
ustanovil sveto mašo, posvetil apostole v mašnike in z 
umivanjem nog dal novo zapoved ljubezni do bližnjih. Ta 
maša je slovesna, po slavi utihnejo zvonovi in orgle. Po 
obhajilu je prenos Najsvetejšega v stranski oltar, ki ta 
večer predstavlja Jezusovo ječo. Po maši vsi povabljeni, da ostanemo v cerkvi 
pri češčenju.  
Sodelovanje: 
V vseh petih župnijah prvoobhajanci sodelujejo pri darovanju. 
Cerkno: berilo: Mihaela; strežniki: po dogovoru; uvodi: Karitas 
Novaki: berilo:  Marija T.; strežniki: prvoobhajanci 
Šebrelje: strežniki: mlajša skupina                Otalež: strežniki: po dogovoru 
Miloščina velikega četrtka je namenjena Karitas. 



VELIKI PETEK - dan Jezusove smrti; strogi post. 
Kristjani se ta dan spominjamo Jezusovega odrešenjskega trpljenja in smrti. 
Brez obhajanja velikega petka bi bila Velika noč zgolj folklora. To je veliki 
spravni dan, dan Božjega usmiljenja do grešnega sveta. Zato se udeležimo 
obredov v čast Jezusovi smrti, da bomo mogli doživeti veselje vstajenja. 
Ta dan je za kristjane strogi post. V spomin na Jezusovo trpljenje ne jemo 
mesa, strogi post pa pomeni tudi, da se odrasli od 18. leta naprej, le enkrat 
najemo do sitega, sicer pa želimo z manj hrane na svojem telesu čutiti 
Jezusove bolečine.  
Ta dan Cerkev ne obhaja svete maše, Bog je namreč 
mrtev. Zvečer pa se udeležimo obredov velikega petka: 
poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju (pasjon), 
sledi 10 prošenj za Cerkev in ves svet, nato je 
češčenje križa, na koncu prejmemo sveto obhajilo. 
Cerkno: ob 15.00 križev pot v cerkvi sv. Ane. 
Sodelovanje pri obredih: 
Cerkno: branje beril in pasjona: skavti; strežniki po dogovoru 
Novaki: berilo: Štefka; strežniki: 4. in 5. razred 
Otalež: berilo: Danaja, pasjon: bralci; strežniki: kdor bo na vaji v sredo 
Šebrelje: berilo in pasjon: mladi; strežniki: dekleta višjih razredov 
Po končanih obredih ostanemo v cerkvi pri bedenju. Molimo lahko žalostni del 
rožnega venca, med desetkami pojemo Duša le pojdi z mano. V Cerknem 
bedenje vodijo skavti. 
 

VELIKA SOBOTA 
Z Jezusovo Materjo Marijo ta dan v sebi budimo upanje na vstajenje. Čez dan 
lahko pridemo za kakšen trenutek v cerkev in počastimo Jezusa v grobu. 
Popoldne blagoslov velikonočnih jedil, ki jih kristjani zaužijemo pri 
velikonočnem zajtrku. Velikonočna jedila so priložnost, da se družina ob jedilih 
spominja velikonočnih dogodkov: hren – Jezusovi žeblji in bridkosti 
(grenkoba), kruh – Jezus je postal hrana za naše duhovno življenje, meso – 
Jezus je bil s svojim telesom pribit na križ, pirhi – Jezusove solze ob križanju. 
Pirhi pa nas spominjajo tudi na novo življenje: kakor si piščanček zbori 
življenje iz lupine, tako je Jezus strl kamen, s katerim je bil zaprt grob in vstal 
v novo življenje. 
 

Blagoslov jedil in ognja: pri blagoslovu jedil bomo lahko dali svoj dar za 
uboge. 
 

Planina 14.00  Reka 14.30 
Novaki 14.40  Šebrelje 15.15 
Labinje 15.20  Jagršče 16.00 
Sv. Jošt 15.50  Otalež 16.45 
Zakriž 16.20  Cerkno 17.00 
 

Zvečer praznovanje velikonočne vigilije, v Otaležu na nedeljo zjutraj. 
Velikonočna vigilija vsebuje naslednje dele: najprej je slavje luči: zunaj pred 
cerkvijo se ob oznanjeni uri prižge ogenj, s katerim prižgemo velikonočno 
svečo, znamenje življenja. V cerkvi se nato 3x zapoje Kristusova luč, vse 
ljudstvo odgovori: Bogu hvala, sledi hvalnica velikonočni sveči. Nato 
poslušamo v temi tri berila iz Stare zaveze, kjer poslušamo, kako je Bog 
pripravljal odrešenje. Po tretjem berilu se prižgejo luči, sveče, zapoje se slava, 
oglasijo se zvonovi. Sledi berilo iz Nove zaveze, evangelij, 
pridiga. Po pridigi je krstno bogoslužje, kjer obnovimo krstne 
obljube, nato je obhajanje evharističnega bogoslužja. Po obhajilu 
pri božjem grobu trikratna aleluja, nato sledi procesija izven 
cerkve, kjer kristjani tudi na zunaj pokažemo veselje vstajenja in 
življenja. 
Sodelovanje: 
Cerkno: bralci: Andrej, Branka, Sandro, Mihaela; strežniki po dogovoru 
Procesija: kip vstalega Jezusa (član ŽPS), dve sveči (strežnika), bandera Srca 
Jezusovega (skavt), bandera Zadnje večerje (mladinska skupina), bandera 
Skrinje zaveze (8. razred), sledijo pevci, za njimi strežniki (tudi tisti, ki ne 
strežejo pri vigiliji), nebo z Najsvetejšim. Nebo letos nosijo predstavniki 
Zakriža. Za nebom sledijo bandere z verniki: bandera sv. Trojice (Labinje, 
Poljane), bandera sv. Ane (Cerkno), bandera »romarska bandera«  sv. 
Jerneja  (Cerkno), bandera Žalostne Matere Božje (Cerkljanski vrh), bandera 
sv. Janeza (Planina, Čeplez, Podpleče, Podlanišče), bandera sv. Andreja 
(Zakriž), bandera sv. Pavla (Straža), bandera sv. Jošta (Poče, Gorje, 
Trebenče, Laznica). Otroci gredo skupaj z odraslimi ob svoji banderi. Med 
procesijo se ne klepeta! Ob vsaki banderi je molivec, moli se častitljivi del 
rožnega venca – ki je od mrtvih vstal. 
Procesija se začne oblikovati po trikratni vstajenjski aleluji pri božjem grobu. 
Okna ulic, kjer poteka procesija, okrasimo s svečkami. 
Po procesiji je v cerkvi sklepni slovesni blagoslov, zato pridemo vsi v cerkev.  
Vsaka napisana skupina ali podružnica naj poskrbi sama za nositelja bandere. 
Novaki: berilo: Urša, Marija G., Katja, Marjana; strežniki: višji razredi 
Šebrelje: strežniki: fantje višjih razredov, branje po razporedu – štirje bralci 
Procesija v Šebreljah in Novakih po ustaljenem redu. 
 

VELIKA NOČ: 
Otalež: vstajenjska maša ob 06.00, bralci: Anica, Uroš, Lilijana, Bojana 
Strežniki: kdor bo na vaji v sredo 
Šebrelje: strežniki: fantje višjih razredov 
Novaki: branje: Barbara in Polona, strežniki: višji razredi 
Cerkno: branje: Klara in Monika, strežniki: isti kot soboto zvečer 
 

Napoved: 
Velikonočni ponedeljek: Krstna maša v Cerknem ob 10.00. 
Lazec: Praznovanje sv. Jurija bo na velikonočni ponedeljek ob 10.00 

 


