
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 233 EUR, sedem darovalcev 

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 
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 

Poned. 7. 3. 
 

Perpetua 

Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

8. dan + Vida Kobal, Šebrelje 54 
++ starši Bizjak, Šebrelje 21/a 
++ Lahajnar, Planina 14 

Torek,  8. 3. 
Janez od Boga 

Cerkno 
 

08.00 
 

++ starši, Maks, Franc Božič, C. na Pl. 13 
++ Šavli, Pot v čelo 15 

Sreda, 9. 3. 
PEPELNICA 

Novaki 
Otalež 
Šebrelje 
 
Cerkno 

16.30 
16.30 
18.00 
 
18.00 

Vsi ++ sorodniki, Dol. Novki 20/a 
++ Jereb, Jazne 
+ Stanko Ozebek, Šebrelje 60 
+ duh. Janez Lapanja 
++ starši Selak, Čeplez 9 

Četrtek, 10. 3. 
40 mučencev 

Zakriž 
Novaki 
 

17.00 
17.30 

Za žive in pokojne Zakrižane, dar društvo 
Vsi pokojni, Dol. Nov. 11 
+ Franc in Ivana Obed, Gor. Novaki 27 

Petek,   
11. 3. 

 

Otalež 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

V čast MB v zahvalo in za zdravje, Jazne 33 
V čast MB Brezjanski za družino v stiski 
+ Metod Peternelj, Glavni trg 2 

Sobota,   
12. 3. 

 

Cerkno 
Cerkno 
 
 
 
 

14.00 
18.00 
 
 

 

+ Katarina in Darja Gaberšček, Zakriž 1 
30. dan + Damijan Tušar, Rožna 10 
++ Peternelj, Cerkljanski vrh 2 

PRVA 
POST. NED. 

 
13. MAR. 2011

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Pavla Peternelj, Sedejev trg 5 
+ Mimica Mlakar, Šebrelje 19 
+ Jože Kacin, Plužnje 12 
++ starši Rolih in po os. nam., Moč. 10 
30. dan + Jože Poljanec;  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. 
 
 
 

6. – 13. 3. 2011           9. NAV. NED.        LETO: 2, ŠT. 10/11 

 
 
Smo odrasli ljudje, ki nas navdušuje preprost skavtski 
način življenja. 
Trdno smo zavezani vrednotam, ki izhajajo iz 
skavtske obljube in zakonov. 
 
V smislu skavtskega pozdrava »Bodi pripravljen! 
Vedno pripravljen!« smo pripravljeni »spreminjati 
svet na bolje«, 
 kot nam je naročil naš ustanovitelj Robert Baden-
Powell. 
Vsak dan naredimo vsaj eno dobro delo. 
 
Smo radovedni, ustvarjalni in odprti za izzive. 

Opazimo potrebe v družbi in nanje odgovorimo. 
Pripravljeni smo pomagati sočloveku. 
 

Odrasli skavti poiščemo kraj učenja, sprostitve in srečevanja v naravi. 
V njej vidimo Božje delo, zato jo občudujemo, spoštujemo in varujemo. 
Naše aktivnosti v naravi so preproste in vodijo k rasti posameznika in k rasti dobrih odnosov 
med nami. 
 
Odprti smo za nove ideje, znanja in spretnosti in rastemo na vseh področjih življenja. 
 

Radi se družimo med seboj in sklepamo prijateljstva z drugimi. 
 
Skavtstvo je za nas izbrana pot duhovne rasti in dragocena pot, ki omogoča celovito vzgojo 
človeka. 
 

Pomaga  nam premagovati skušnjavo ravnodušnosti in sebičnosti tako, da se posameznik lahko 
odpre bližnjemu in družbi. 
Dejavno  pospešuje sprejemanje krščanskega poklica »biti sol zemlje in luč sveta.« 
 

Zato smo skavti, ki imamo radi aktivnosti v naravi, prijateljstvo med seboj in z 
Bogom ter služenje v družbi. 
 

Če  vas je to sporočilo nagovorilo , vas Bratovščina odraslih skavtov in skavtinj Cerkno  
vabi, da se nam pridružite na naših naslednjih srečanjih. 
 
Kontaktna telefonska številka je : Ivanka  031 545 181, Mihaela 031 482 401 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Jan Š. in Dejan C. 
Nedelja: Manca, Erika, Lucija, Aleksandra 
Čiščenje in krašenje cerkve : Podlanišče 
Branje:  sobota: Dolores; nedelja: Monika                 

OTALEŽ: 
Bralci: Bojana 
Čiščenje in krašenje: Lavra, Vilma, Karmen 
Strežniki: med tednom: Tadeja in Ines 
             v nedeljo: Matej, Andraž, Tadeja, Ines 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Milena M. 
Čiščenje krašenje: Bevk 23, Špik 24 
Strežniki: med tednom: Jure 
               v nedeljo: Jure in Miha 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Rok K. in Matevž 
v  nedeljo: Klavdija, Maja, Maša, Katja K. 

 
 
 

Priložnost za sveto spoved:                                                                                     
Šebrelje v ponedeljek ob 16.40      Novaki v četrtek ob 17.00 
Cerkno v petek ob 17.30                Otalež v petek ob 16.40 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mladinska srečanja: Cerkno v petek ob 19.00 
 

Strežniki: srečanje strežnikov bo v Cerknem v petek ob 17.00 
               strežniki v Otaležu imajo srečanje v petek po maši. 
 

Svetopisemska skupina ima srečanje v ponedeljek po maši v učilnici v 
Cerknem. 
 

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. Če se še 
kdo ni prijavil, naj to stori v tem tednu. 
 

Križev pot: V postnem času želimo biti blizu Jezusu, ki je za nas trpel, zato 
se bomo radi udeleževali križevega pota: 
Cerkno: petek ob 18.00 
Šebrelje: petek ob 18.00 (sodeluje 5.r.) 
Novaki: četrtek ob 17.30 
Zakriž: četrtek ob 17.00 
Otalež: petek ob 17.00 
Jagršče: nedelja ob 11.30 
Pri križevem potu prosim za sodelovanje. V 
Cerknem predlagam, da sodelujete po 
naslednjem razporedu: 
Petek 11.3.: strežniki; petek 18.3.: bralci in otroci 1. in 2. R.; petek 25.3.: 
svetopisemska skupina in prvoobhajanci; petek 1. 4.: odrasli skavti in 4. – 5. 
R; petek 8. 4.: člani ŽPS in ŽGS, zbor ter 6. R.; petek 15. 4.: SKVO ter 7., 8. R 
 
 

Križev pot v Zakrižu bo v nedeljo 27. marca popoldne. Če bo slabo vreme, 
pa 3. aprila. 
 

Krašenje cerkve v postu: V postu se v cerkev ne daje nobenega cvetja.  
 

Srečanje za starše bo v Novakih v četrtek, 10. marca takoj po maši. 

 

Srečanje za starše v Cerknem bo po naslednji nedelji in sicer: 
Ponedeljek 14.3. – 7. in 8. Razred 
Torek 15. 3. – 4., 5., 6. Razred 
Četrtek, 17. 3. – 2. Razred 
 

Srečanje za starše v Šebreljah bo v sredo, 16. 3. po maši 
 

Post: 2011: S pepelnico bomo vstopili v sveti postni čas. Cerkev nam vsako leto 
poklanja sveti čas, v katerem bolj pogledamo v svoje življenje in se zazremo v 
kristusovo življenje in trpljenje. Izkoristimo ta čas za osebno duhovno rast. 
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik 
verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže 
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. 
Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v 
vijolični barvi. 
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po 
smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in 
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro 
prerodil v novega človeka. 
Pepel pomeni človekovo telesno minljivost. Ko mašnik na začetku postnega časa 
vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah 
in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma 
postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V 
svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob 
smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo 
posipa pepel. 
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem 
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. 
Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, postu in 
dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v 
puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13). 
Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom, 
zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje 
tega cilja. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu vsi grehi očiščeni. 
Postni čas izpostavlja tudi duhovnost krsta kot simbolno spravo med Bogom in 
človekom. 
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak 
petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in 
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter 
v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, 
miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne 
sama sebi namen. (Tiskovni urad SSK) 
 

Romanje v Medjugorje bomo imeli od 18. – 21. maja 
2011. Romanje ima namen poživiti naše duhovno življenje, 
zato bo imelo molitveni značaj, vmes pa si bomo pogledali 
še kaj zanimivega. Vabim vas, da se vpišete na to 
romanje. Bivanje s hrano stane 81 EUR, prevoz pa 49 
EUR. Pri vpisu plačate akontacijo 50 EUR, ostalo ob 
odhodu. Prijave sprejemata župnik in kaplan. 


