
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 740 EUR, 13 darovalcev 

Namesto cvetja pok. Damijanu: 430,70 EUR za župnišče 
Namesto cvetja pok. Damijanu: 35 EUR, en darov.  za župnišče 
Za Salamonove otoke: 30 EUR, en darovalec 
 

NOVAKI  

OTALEŽ Za župnišče v Cerknem: 50 EUR, en darovalec 
ŠEBRELJE  

JAGRŠČE Namesto cvetja pok. Jožetu Poljancu: 118 EUR 
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 
 

 
 
 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
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 

Poned. 21. 2. 
 

Peter Damiani, šk 

Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

30. dan + Valerija Vojska, Šebrelje 7 
V zahvalo za zdravje, Šebrelje 78 
8. dan + Damijan Tušar, Rožna 10 

Torek,  22. 2. 
Sedež ap. Petra 

Cerkno 
 

08.00 
 

+ Rozalija in Viktor Kalan, Poljane 
++ iz hiše, Ravne 19 

Sreda, 23. 2. 
Polikarp, šk, muč

drugje 
 
Afrika

 Po namenu, Podlanišče 46 
Po namenu, Šebrelje 48 
+ Anton in sorodniki Kokelj, Dol. Novaki 32 

Četrtek, 24. 2. 
Matija, ap. 

 

Novaki 
 
Cerkno 
drugje 

17.00 
 
18.00 

V zahvalo in priprošnjo MB, Gor. Novaki 36 
+ Nace in Marija Lahajnar, Gor. Novaki 5 
+ Anton in Katarina Kranjc, Pot v Strano 2 
++ Černilogar, Sedejev trg 4 

 Petek,  25.  2. 
 

Otalež 
Cerkno 

17.00 
18.00 

+ Justin in Justina Šavli, Masore 10 
+ Kandido Birtič, Trg prek. br. 11 
+ Hilarija Klavžar, Pot na Zavrte 4 

Sobota,  26. 2. 
Aleksander, šk 

Cerkno 
 
 

18.00 
 

+ Rafael Kosmač, Labinje 23 
++ Pavšič, Reka 13 
+ Justina Sedej, Cerkljanski vrh 9 

8. NAV. NED. 
 
 

27. FEB. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Štefan Purgar, Dol. Nov. 18 
Obl. + Katarina Vončina, Obl. vrh 30 
+ Elizabeta Kojc in Ciril Šinkovec, O.49 
++ starši Borovničar, Platiševa 29 
Po namenu, Idr. Krnice 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. 

20.  – 27. 2. 2011           7. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 8/11 

 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
Rešite naslednji kviz. Ne odgovarjate na postavljena vprašanja z vso 
resnostjo, dovolj bo, če si poskusite zamisliti odgovore: 
1. Naštejte pet najbogatejših ljudi na svetu. 
2. Naštejte zadnjih pet zmagovalcev na tekmah svetovnega pokala v 

smučarskih poletih. 
3. Poizkusite se spomniti imen petih zadnjih Miss Slovenije. 
4. Naštejte  pet oseb, ki so dobile Nobelovo ali Pulitzerjevo nagrado. 
5. Naštejte vsaj pet dobitnikov Oscarjev za najboljšega igralca zadnjih 

pet let. 
No, kakšen je rezultat? Bistvo je v tem, da si večina ne zapomni 
včerajšnje senzacije. Kljub dejstvu, da govorimo o najboljših na svojem 
področju. Ampak aplavz utihne. Slava zbledi. Nagrade izgubijo sijaj. 
Dosežki se pozabijo. 
Zdaj pa rešite podoben kviz: 
1. Spomnite se vsaj treh učiteljev, ki so vam kdaj pomagali v šoli. 
2. Naštejte tri prijatelje, ki so vam pomagali, ko vam je bilo res hudo. 
3. Spomnite se petih oseb, od katerih ste se naučili kaj pomembnega. 
4. Spomnite se nekaj oseb, ki so povzročili, da ste se počutili 

pomembne. 
5. Premislite o petih ljudeh, s katerimi se radi družite? 
Ste takoj znali odgovoriti na vsa vprašanja?   
In še nauk tega kviza: Ljudje, ki obogatijo vaše življenje in ga naredijo 
posebnega, niso tisti z najvišjimi diplomami in najboljšimi rezultati, niti 
tisti z največ denarja ali z najvišjimi nagradami. To so »vsakdanji« 
ljudje, ki jim je veliko do vas, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z vami. 
Zato nikdar ne pozabite teh ljudi.                       
     /Charles Schultz, umetnik, ki je ustvaril znani lik iz risanke, Charlieja 
Browna, priredila Alenka Hvalica/                                               

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Miha B. in Kristjan C. 
Nedelja: Žan, Uroš, Aleš, Žan 
Čiščenje in krašenje cerkve : Pot na Zavrte 
Branje:  sobota: Ana; nedelja: Sandro                 

OTALEŽ: 
Bralci: Lilijana 
Čiščenje in krašenje: Mateja Š. in Lidija P. 
Strežniki: med tednom: Rok in Adam 
             v nedeljo: Matej, Sara, Nina, Tjaša 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Helena 
Čiščenje krašenje: Nedižavec 26, Peternelj 19 
Strežniki: med tednom: Ana P. 
               v nedeljo: Sonja in Žan 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Rok in Luka 
v  nedeljo: Urša, Andraž, Katja, Lara 

 
 
 

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

Češčenje Najsvetejšega s 
pesmijo in kratkimi mislimi v 
Cerknem v soboto po maši. 
Sobotna molitev pred 
Najsvetejšim je lahko lepa 
priprava na nedeljo, ki je dan 
za Gospoda., zato vabljeni, da 
se udeležujete te molitve. 
 
 

Verouk zaradi počitnic 
odpade za vse skupine. 
 

Svetopisemska skupina ima 
srečanje v ponedeljek po maši 
(Mr 5). 
 
 

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. 
 

Dekanijsko srečanje članov ŽPS: bo v Idriji v soboto, 19. 3. 2011. Člani ste 
dobili vabilo na dom, prijavnico zaradi organizacije vrnite do začetka marca. 
Lepo bi bilo, da bi se vsi člani udeležili tega srečanja. 
 

Uvajanje odraslih v vero - katehumenat: Vsako leto se s postom začne 
priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. To je lepa 
priložnost za vse, ki se kot odrasli odločajo za vstop v katoliško vero in 
Cerkev. Spodbudimo tiste, ki iščejo in jih imamo radi. Eno od del usmiljenja je 
tudi nevedne učiti. Kaj je lahko večje delo za bližnjega kot pokazati na 
Kristusa! Največkrat je ugoden čas za vstop v vero prav čas priprave na 
zakon. Ljubezen zmore vse! Tisti, ki bi se odločili za šolo uvajanja v vero, naj 
se pred postom oglasijo pri domačem župniku, da se osebno pogovorimo. 
 

Pevski zbor Cerkno ima v tem tednu dvakrat vaje in sicer v ponedeljek in v 
petek, vedno ob 19.45. Lepo vabim pevce, da bi se redno udeleževali pevskih 
vaj. 
 

Župnijski dom Cerkno: Arhitekt je v glavnem zaključil z notranjo in zunanjo 
podobo novega župnijskega doma. Sedaj smo v fazi pridobivanja soglasij, ki 
jih je potrebno pridobiti glede na pogoje za gradnjo objektov. Zato se tudi 
nismo ponovno srečali s člani župnijskega gradbenega odbora.  Takoj, ko bo 
mogoče, pa bom sklical sejo. 
Zahvaljujem se vsem, ki podpirate pripravo na gradnjo župnijskega doma. 
Vsak teden lahko med darovi vidite, kako napredujemo. Svoje darove lahko 
oddate v župnišču ali nakažete na TRR župnije Cerkno. Še naprej tudi 
vabimo, da v korist župnijskega doma odstopite kakšno svojo smreko, buko ali 
kaj podobnega. Bog povrni vsem darovalcem. 
 
 

SPOMLADANSKO ROMANJE NA POLJSKO:  
Še do petka je priložnost, da se na romanje vpišete, sicer bom romanje 
odpovedal, ker je do zdaj malo prijavljenih. 
 

1. dan: 26. april, torek  CERKNO - OLOMOUC 
2. dan: 27. april, sreda  OLOMOUC - WADOWICE – OSWIECIM – 
KRAKOV 
3. dan: 28. april, četrtek  KRAKOV - WIELICZKA - KRAKOV 
4. dan: 29. april, petek  KRAKOV – ŁAGIEWNIKI - ČENSTOHOVA 
Zajtrk v hotelu in odhod avtobusa k bližnjemu svetišču ŁAGIEWNIKI, kjer je nazadnje 
5. dan: 30. april, sobota ČENSTOHOVA - CERKNO 
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. 
 

Napovedujemo: Krstna nedelja bo po pripravi staršev na krst in sicer v 
nedeljo 27. 3. ter na belo nedeljo, 1. maja 2011, v Otaležu pa 8. maja. Ko 
boste starši prihajali na pripravo, imejte kakšen predlog glede datuma krsta. 
Na prvem srečanju bomo te datume uskladili. Izberite botre, ki imajo, od 
Cerkve določene, pogoje za to službo. 

 
V današnjem evangeliju beremo: 

»Ljubite svoje sovražnike in molite za 
tiste, ki vas preganjajo« (Mt 5,44) 

V eni od evharističnih molitev pri sveti maši 
pa molimo: 

»Tebi, Gospod Bog, smo dolžni zahvalo, 
če sporazumevanje prevladuje nad 

vojskovanjem, 
če odpuščanje zmaguje nad  

maščevalnostjo  
in ljubezen premaguje sovraštvo.« 

Naj nas v tem tednu povezuje molitev za dar 
odpuščanja in sprave na vseh ravneh 

našega osebnega in družbenega življenja. 


