
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 620 EUR, šest darovalcev 
NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE Za župnišče v Šebreljah: 90 EUR, en darovalec 
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. 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 

Poned. 30. 5. 
Prošnji dan 

Kancijan, muč. 

Cerkno 19.00 
 

+ Rozalija in Viktor Kalan, Poljane 22 
++ starši, Podlanišče 46 in Poče 10 
V zahvalo za veroučno leto 

Torek,  31. 5. 
Obiskanje DM 

Prošnji dan 

Cerkno 
 
 
I.Krnice 
 

19.00 
 
 
18.00 
 

V čast MB in sv. Jožefu, Straža 37 
+ Anton in Antonija Obid, Pot v čelo 5 
+ Marjan Prezelj, Zakriž 27 
++ Božič, Idrijske Krnice 40 

Sreda,  1. 6. 
Justin, šk 

Prošnji dan 

Sv. Ivan  
 
 

Zakriž 

19.00 
 
19.00 

Za srečo in zdravje v družini, Šebrelje 24 
+ duh. Janez Lapanja 
+ Jakob Sedej, Poče 7 

Četrtek,  2. 6.  
      

VNEBOHOD 

Cerkno 
Otalež 
 
Novaki 
Šebrelje 

19.00 
19.00 
 
18.00 
18.00 

30. dan + Pavla Obid, Pot na Zavrte 16 
++ Lapanje, Jazne 32 
++ starši in brat Seljak, dar Otalež 45a 
+ Franc Božnar, Škofja Loka 
+ Vida Pavšič, Šebrelje 1 

PRVI Petek, 3. 6.
Karel Lwanga 

Otalež 
Cerkno 

19.00 
19.00 

V zahvalo in priprošnjo MB, Jazne 33 
+ Zorka in Krištof Prezelj, C. na Plužne 45 
V čast Srcu Jezusovemu za naše družine 

PRVA Sobota,  
4. 6. 

 

Otalež 
Cerkno 
 
I.Krnice 

18.00 
19.00 
 
20.00 

Poročna in krstna sveta maša 
+ Rajko Grogl, Cerkljanski vrh 24 
++ starši in sestre Prezelj, Cerkljanski vrh 24 
+ Franc Štucin, Id. Krnice 8 

7. VEL. NED. 
 

5. JUNIJ 2011 

Novaki 
 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
 
08.30 
10.00 
10.00 
 

Za novokrščenca ter++GN10,DN15,DN6
+ Rudolf Peternelj, Dol. Novaki 47a 
+ Vida Kobal, Šebrelje 54 
+ Marija Štremfelj, Jazne 1 
Za novokrščenca in vse župljane 
 

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

29. 5. - 5. 6. 2011     6. VEL. NEDELJA    LETO: 2, ŠT. 22/11 

 
 

  
 DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
V tem tednu bomo praznovali praznik Kristusovega vnebohoda. Ta praznik 
ponavadi kar malo prezremo. Anselm Grün je o njem zapisal: »Nebo je 
področje Boga. Povsod tam, kjer je Bog, je nebo. S svojim dvigom v nebo je 
Jezus odprl nebo nad nami. Nebo je prostranstvo, prostost, lepota. Vnebohod 
nam želi povedati da živimo v prostranstvu Boga, da nas obdaja nebo. Nismo 
samo ljudje te zemlje, temveč tudi ljudje neba. To daje našemu življenju 
božansko dostojanstvo. Nihče nas ne more zapreti v ozkost tega življenja, v 
nas je prostranost, ki nam je nihče ne more vzeti. O sebi ne smemo misliti 
malenkostno. Dihamo prostranost neba. V naši duši je sij neba. Tam se nebo 
odpre nad nami. Nebo nosimo v sebi.  V sebi imamo vse, kar potrebujemo. Z 
nebom povezujemo vsa hrepenenja po izpolnitvi. Tam, kjer je v Kristusu nebo 
v nas, so izpolnjena naša najgloblja hrepenenja po ljubezni in domovini« 
(Grün, 50 obredov za življenje). Pred vnebohodom je Jezus učencem 
napovedal, da bo poslal Tolažnika, Duha resnice (prim. Jn 16,13). Mi smo ga 
deležni pri podelitvi zakramenta birme. Besede so vedno enake: »Sprejmi 
potrditev, dar Svetega Duha«. Ko je Jezus pripovedoval učencem, kaj jih 
čaka, učenci še niso doumeli. Ni jih »ujčkal«: zelo realno je povedal, da jih bo 
svet sovražil, ker sledijo njegovim besedam. A jim je tudi zagotovil: »… bodite 
pogumni: jaz sem svet premagal.« (Jn 16,33). Tudi starši moramo otroke 
usmerjati, bdeti nad njimi, nad njihovimi odločitvami, najbolj pa jim moramo 
vlivati poguma, da bodo z vsakim dnem bolj samostojni. Jezus na nekem 
mestu pravi: »… za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo 
prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal« (Jn 16,33). Prišel je čas, ko 
se učenci niso mogli več zanašati na Jezusovo fizično prisotnost, ampak so 
morali začeti živeti vero na svoj način. Ko otroci odraščajo, se morajo vedno 
bolj zanašati nase. In mi starši, jim moramo zaupati, da po malem prevzemajo 
več in več odgovornosti za svoje življenje, kamor spada tudi vera. Oboji pri 
tem  vedno znova potrebujemo pomoč in darove Svetega Duha. 

Alenka Hvalica 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Lucija in Aleksandra 
Nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve: Platiševa ulica 
Branje: sobota: Pija; nedelja: Sandro                 

OTALEŽ: 
Bralci: Marta 
Čiščenje in krašenje: Pavla, Bojana, Dragica 
Strežniki: med tednom: Tjaša Š. 
         v nedeljo: Nejc, Tadej, Matej K., Sara 

NOVAKI: Branje: Barbara in Polona 
Čiščenje krašenje: Peternelj 3 in Bevk 6 
Strežniki: med tednom: Jure 
         v nedeljo: Miha, Maks, Jan 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Maja in Maša 
nedelja: Rok, Luka, Matej, Gašper, Blaž 

 

 

Priložnost za sveto spoved: 
Cerkno: petek in soboto ob 18.30 
Šebrelje: v četrtek ob 17.40 
Otalež: v petek ob 18.40 
Novaki: v četrtek ob 17.40 
 

Verouk smo zaključili. Želim se zahvaliti katehetom Dolores, Mariji, Luizi, 
Juretu in kaplanu Boštjanu za ves vložen trud pri katehezi naših otrok. Naj 
obrodi sadove v življenju naših otrok. Prav tako gre zahvala vsem staršem, ki 
ste spremljali verouk in sodelovali pri verski vzgoji otrok. Pohvaliti moram 
starše prvega razreda, ki so vse leto skupaj s svojimi otroci prihajali k 
veroučnim uricam. 
 

Spričevala za verouk bomo podelili otrokom v Cerknem v ponedeljek 
zvečer pri sveti maši. K maši vabljeni tudi starši, da se Bogu zahvalimo za vsa 
nova spoznanja v šoli in pri verouku. Ker je ta maša ob zaključku verouka in 
tudi ob zaključku šolskega pouka, ki se bo kmalu končal, vabim k maši tudi 
učitelje iz naše osnovne šole. Verouk in šolski pouk smo na začetku šolskega 
leta lepo uskladili in je potekalo po dogovoru, za kar sem hvaležen tudi 
vodstvu šole. Pri tej maši bo tudi zaključek šmarnic v Cerknem. 
 

Zaključek šmarnic v Šebreljah bo pri sv. Ivanu v sredo ob 19.00. 
 

Šmarničarji: Otroci, ki ste hodili k šmarnicam kjerkoli v naših župnijah ste 
povabljeni na šmarnično srečanje na Sveto goro, ki bo v soboto 4. 6. ob 
10.00. Odhod avtobusa bo iz Cerkna ob 08.00, otroke pobere na Želinu in v 
Stopniku. Naj se nam pridruži tudi kdo od staršev. Prijavite se do srede. Če bo 
vsaj 20 otrok, bomo šli na romanje. 
 

Šebrelje: Peš romanje h kapelici  v Lošk, danes, 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. 
 

Maša v Jagrščah bo na Binkošti, 12. junija ob 11.30 za + Ivano in Jožeta 
Božič, Jagršče 2. 
 

 
 
 
 

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 20.00 v cerkvi v Cerknem. Obvestilo velja za 
vse starše, ki bodo imeli otroke za birmo, torej za vseh pet župnij. 
Oklicani so: 

1. Ženin Mitja Gatej, sin Viktorja in Marije roj. Ambrožič, Gorenji Novaki 
11, in nevesta Mateja Rupar, hči Janeza in Vilme roj. Lapanje, Otalež 
32. 

2. Ženin Klemen Pirih, sin Branka in Metode roj. Bevk, stalno bivališče 
Šenčur, in nevesta Mateja Taljan, hči Franca in Marije roj. Repnik, 
stalno bivališče v Šenčurju. 

Vsem oklicanim želimo obilo božjega blagoslova in sreče v zakonskem 
življenju in jim za cerkveno poroko iskreno čestitamo. 

 

Odrasli skavti: Srečanje bo v ponedeljek 30. 5., začetek ob 19.00 s sveto 
mašo. Po maši srečanje v župnišču. 
 

Vnebohod: V četrtek bomo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda, nato 
se začne devetdnevnica v čast Svetemu Duhu pred Binkoštmi. 
 

Prvi petek: Bolnike bova obiskala dopoldne v četrtek v župniji Novaki, 
Šebrelje in I. Krnice, v petek pa Cerkno in Otalež. 
 

Češčenje Najsvetejšega bo v Cerknem v soboto po maši. 
 

Pevski zbor Cerkno: vaje bodo v petek, 3. 6. ob 19.45. Lepo vabljeni! 
 

Liturgična priprava staršev na krst, ki boste v nedeljo krstili, bo v petek po 
maši v Cerknem, v Novakih pa v četrtek ob 17.30. 
 
 

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 z gosti bo v cerkvi sv. Ane potekal sledeče: 
18.00 slavilna molitev 
18.15 pričevanje gostov 
19.00 sveta maša (začetek maše bo po potrebi prilagojen pričevanju) 
Po maši molitev nad posamezniki 
Pri maši bo miloščina za kritje stroškov tega večera. 
 

Blagoslov traktorjev: G. Miro iz Sp. Idrije bo v soboto po maši v Idrijskih 
Krnicah blagoslovil traktorje in druge kmečke stroje. 


