
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 113 EUR, dva darovalca 

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 
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 

Poned. 28. 2. 
 

Ožbolt, škof 

Šebrelje 
Cerkno 

17.00 
18.00 

+  duh. Janez Lapanja, dar Vojsko 
30. dan + Marija Pagon, Glavni trg 6 
+ Jože Primožič, Podpleče 9 

Torek,  1. 3. 
Albin, šk 

Cerkno 
 

08.00 
 

++ starši Šinkovec, Poljane 8 
V čast Materi Božji v zahvalo 

Sreda, 2. 3. 
Agnes (Neža) 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 
Novaki 

09.00 
 
17.30 
 
17.00 

++ starši in Rudolf Obid, C. na Plužne 13 
+ Anton Kranjc, Trg Prekomorskih brigad 10 
++ starši Bizjak, Šebrelje 21/a 
+ Stanko Ozebek, Šebrelje 60 
+ Franc in Zofija Bevk, Dol. Novaki 4 

Četrtek, 3. 3. 
Kunigunda 

 

Zakriž 
Cerkno 
 

17.00 
18.00 

+ Franc in Julijana Špik, Zakriž 4/a 
Obl. + Katarina Rejc, Labinje 26 
30. dan + Cecilija Obid, Poče 32 

PRVI  petek,   
4. 3. 

 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

08.30 
17.00 
18.00 

Za duhovne poklice, Šebrelje 5 
30. dan + Viktorija in vsi ++ Zajc, Plužnje 
V čast Srcu Jezusovemu za družine v žup. 
+ Justina in Andrej Kranjec, Čeplez 2 

PRVA sobota,   
5. 3. 

Janez od Križa 

Cerkno 
 
 
Idr.Krnice 
 
 

18.00 
 
 
16.30 
 

Vsi ++ Rutar, Pot v Strano 4 
++ Tušar, Straža 37 
+ Štefan Svetik, Straža 27 
++ Likar, Gor. Kanomlja 10 

9. NAV. NED. 
 

6.  MAR. 2011 

Novaki 
 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Marko Razpet, Dol. Novaki 33 
Vsi pokojni, Gor. Novaki 31 
+ Zdravko Klemen, Stopnik 30 
Za zdravje v družini, Travnik 3 
Za žive in rajne župljane vseh župnij 

To soboto bo maša v Idrijskih Krnicah. Maša v Jagrščah bo naslednjo 
nedeljo, 13. 3. 2011 ob 11.30 kot 30. dan za pok. Jožefa Poljanca 

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

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

27. 2. – 6. 3. 2011           8. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 9/11 

 
 
      DRUŽINSKI KOTIČEK                                       
Eno najlepših daril, ki ga lahko daš drugemu je, da zanj moliš. Obstaja tudi 
rek, da je molitev dejanje, s katerim najbolj zagodeš svojemu sovražniku. Z 
vsako molitvijo kličeš nanj Božji blagoslov. Sadove molitve lepo opisuje 
misijonar Tone Pačnik, ustanovitelj Misijonske molitvene zveze: »Misel na 
ustanovitev Misijonske molitvene zveze se je rodila v Kongu, kjer sem bil 
misijonar. Nekega dne sem se napotil peš v vas daleč v gozdu, ki je 
misijonarji niso več obiskovali zaradi težkega dostopa. Bil sem res utrujen. 
Poskušal sem moliti, pa nisem zmogel. Ves izčrpan sem ponavljal: "Ljudje 
molijo zame, zdržal bom". Res sem prišel v vas in ljudje so me navdušeno 
sprejeli. Takrat sem se spomnil psalmistovih besed: "Če Gospod ne zida hiše, 
se zaman trudijo z njo njeni graditelji; če Gospod ne varuje mesta, zaman bedi 
tisti, ki straži" (Ps 127,1). Danes zveza šteje več kot 1200 članov vseh 
starosti. Veliko je starejših in živijo v domovih, nekateri so priklenjeni na 
posteljo, a vsi misijonarijo s svojo molitvijo in darovanjem trpljenja. Vsak dan 
od ponedeljka do petka molijo desetko rožnega venca za Božji blagoslov pri 
njihovem delu in vsak dan molijo za drugo celino. 
V tem tednu (v petek, 4.3.) se bo v več kot 170 državah odvijal Svetovni 
molitveni dan žensk pod geslom Koliko hlebov imate?. To je svetovno žensko 
ekumensko gibanje, ki od 19.stoletja goji molitveno dejavnost in stike po 
različnih državah sveta, vsako leto na prvi petek v marcu pa vabi javnost k 
dnevu skupne molitve. Molitveno bogoslužje vsako leto napišejo ženske iz 
druge države, ta država pa potem postane predmet molitve na ta dan, ki se 
začne, ko se zdani nad otočjem Tonga v Pacifiku in se nadaljuje po vseh 
celinah, dokler se približno 36 ur pozneje ne konča zadnje molitveno 
bogoslužje tega dneva na otočju Samoa. Letos se moli za Čile.  
V Sloveniji  je razvit Živi rožni venec, katerega člani se zavežejo, da bodo 
vsak dan molili desetko rožnega venca ali darovali svoje trpljenje za nove 
duhovne poklice ter njihovo svetost in stanovitnost. 
To so le nekatere organizirane oblike. Vsakdo izmed nas pa lahko najde 

čisto svoje namene. Včasih je molitev edina stvar, ki jo lahko za 
sočloveka ali neko stvar naredimo. Vem, da se velikokrat se potem 

odprejo poti, za katere prej nismo verjeli, da se lahko.            A. HVALICA 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Tine V. in Črtomir H. 
Nedelja: Miha, Kristjan, Jan in Dejan 
Čiščenje in krašenje cerkve : Poljane 
Branje:  sobota: Lojze; nedelja: Andrej                 

OTALEŽ: 
Bralci: Nives 
Čiščenje in krašenje: Martina P., Jožica K. in 
Liljana M. 
Strežniki: med tednom: Matej in Andraž 
             v nedeljo: Gašper, Jaka, Rok in Adam 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Mojca M. 
Čiščenje krašenje: Razpet M.20 in Razpet I.20 
Strežniki: med tednom: Neža M. 
               v nedeljo: Ana in Neža 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Matej in Gašper 
v  nedeljo: Rok K., Matevž, Klavdija in Manca 

 
 
 

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

Verouk je reden za vse skupine. 
 
Mladinska srečanja: 
Cerkno v četrtek ob 19.00 
Novaki in Šebrelje v petek ob 19.00. 
 
Veroučenci 5. razreda bodo naslednjo 
nedeljo sodelovali pri sveti maši, pripravili 
se bomo pri verouku. 
 

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. 
 
 

Romanje na Poljsko odpade, ker je premalo prijav. Nekaj mest je prostih na 
avtobusu iz Spodnje Idrije. Če kdo želi romati z župnijo Spodnja Idrija, naj se 
mi prijavi do srede oz. do zapolnitve prostih mest. 
 
Medžupnijska Karitas ima srečanje v sredo ob 19.00 v župnišču v Cerknem. 
 
Obhajilo bolnikom in starejšim prinesemo v petek dopoldne, v župnijo 
Novaki pa v četrtek dopoldne. Če še kdo želi prejemati obhajilo na domu, ker 
ne more priti v cerkev, naj to sporoči domačima duhovnikoma. 
 
Prva sobota: vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Izkoristimo priložnost 
molitve, ko bo Najsvetejše izpostavljeno ves dan. Za dežurstvo poskrbijo 
ustaljene skupine: 
09.00 žene iz Cerkna 
10.00 žene s podružnic 
11.00 veroučenci 1.- 4. R. s starši 
11.30 veroučenci 5. – 8. R. s starši ter mladi 
12.00 možje 
13.00 PREMOR 
14.00 domača duhovnika 
15.00 Vera in luč ter SP skupina 
16.00 (odrasli) skavti 
17.00 molitev in petje ob vodenem 
premišljevanju, litanije in sklep pred mašo. 
18.00 sveta maša 
Pozdravljena, skrita ljubezen, življenje moje 

duše! Pozdravljam te, Jezus, pod to 
skromno podobo kruha. Pozdravljeno, moje 

najslajše usmiljenje, ki se razlivaš na vse 
duše. Pozdravljena, neskončna dobrota, ki 
naokoli razlivaš žarke milosti. Pozdravljena, 
zastrta svetloba, luč duš. Pozdravljen, izvir 
neizčrpnega usmiljenja – najčistejši vrelec, iz katerega nam pritekata življenje 
in svetost. Pozdravljen, zaklad čistih src. Pozdravljeno edino upanje za grešne 

duše!                                     (iz molitev sv. Favstine pred Najsvetejšim) 
 
Svetopisemski slovarček: Mamon je v svetopisemskem jeziku izraz za 
bogastvo oziroma pohlep po materialnem bogastvu. Besedo se pogosto 
uporablja tudi kot personifikacijo: mamon (lahko tudi z veliko začetnico - 
Mamon) pomeni lažnega boga denarja oziroma hudiča, ki v ljudeh zbuja željo 
po bogastvu. Izraz »častiti Mamona« pomeni pripisovati (pre)velik pomen 
bogastvu. Mamon je poosebitev enega od sedmih smrtnih grehov - pohlepa. 
                                                                                          (Wikipedija) 

Nihče ne more služiti dvema 
gospodarjema: ali bo enega 
sovražil in drugega ljubil, ali 
pa se bo enega držal in 
drugega zaničeval. Ne morete 
služiti Bogu in mamonu.«  
Zato vam pravim: Ne skrbite 
za svoje življenje, kaj boste 
jedli ali kaj boste pili,  
in ne za svoje telo, kaj boste 
oblekli. Ali ni življenje več 
kot jed in telo več kot 
obleka? 26 Poglejte ptice 
neba! Ne sejejo in ne žanjejo 
niti ne spravljajo v žitnice, in 
vendar jih vaš nebeški Oče 
hrani. Ali niste vi več vredni 
kot one?     (Mt 6, 24-26)

 
Nekdo, ki ni bil veren, je 
zapisal:  
»Če bi jaz veroval, da je 
Bog v cerkvi prisoten v 
sveti hostiji, bi večino 

svojega časa želel 
preživeti tam!« 


