
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO 

 

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 
BELA 

NEDELJA 
 

01.MAJ 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Jazne 

08.30 
10.00 
10.00 
15.00 

+ Stanislava Nedižavec, Gor. Novaki 39 
+ Peter Rejc, Šebrelje 73 
Za župnijsko skupnost 
8. dan + Amalija Šturm, Jazne 10 

Poned. 2. 5. 
 

Atanazij veliki, šk 

Otalež 
 
Šebrelje 
Cerkno 

18.00 
 
19.00 
19.00 

30. dan + Franc Peternelj, Plužnje 11 
+ Jože Primožič in Jože Rekanje, Otalež 33 
+ Gregor in Slavko Svetičič, Šebrelje 47 
+ Cvetko Sedej, C. na Plužne 13 

Torek,  3. 5. 
Filip in Jakob, ap 

Cerkno 
 
 

19.00 
 
 
 

+ Stane Frelih, Cesta OF 14 
++ Lahajnar, Straža 6 

Sreda,  4. 5. 
Florjan, muč 

Jazne 
Cerkno 
Šebrelje  
 
Afrika 
 
 

17.00 
19.00 
19.00 

+ Ivanka in vsi Uršič, Jazne 24 
++ Močnik in Obid, Pot v čelo 
+ Viktorija Bizjak, Šebrelje 3 
++ Vojska, Šebrelje 7, dar Šentrupert 
Na čast Materi Božji, dar Novaki 

Četrtek,  5. 5. 
 

Zakriž 
Novaki 
 
Cerkno 

18.00 
19.00 
 
19.00 

+ Petra in Dora Prezelj, Zakriž 
+ Slavko Kenda, Dol. Novaki 16 
+ Marjan Peternelj, D. Novaki, dar Poljane 9 
šmarnice 

PRVI petek, 6. 5. 
Dominik Savio 

 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

18.00 
19.00 
19.00 

Po namenu, Šebrelje 24a 
8. dan + Angela Golja, Lazec 18 
+ Jernej in Cecilija Obid, Poče 32 
V čast Srcu Jezusovemu za duh. poklice 

PRVA sobota,  
7. 5.  

 

Cerkno 
Sv. Jošt 
Cerkno 
 
 

16.30 
18.00 
19.00 

Poročna sveta maša 
Poročna sveta maša 
Obl. + Antonija Štravs in vsi Čelik, Zakriž 24 
Za duh. Poklice v čast majniški kraljici 

3. VELIK. NED.
 

8. 5. 2011 

Šebrelje 
Novaki 
Otalež 
Cerkno 

08.00 
08.30 
10.00 
10.00 

++ starši in sorodniki, Šebrelje 56 
++ Eržen, Gorenji Novaki 
8. dan + Rudolf Lapanje, Jazne 32 
+ Franc Hojak, Straža 5 
Za župnijsko skupnost 

 

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

 
 
 

1. - 8. 5. 2011         BELA NEDELJA    LETO: 2, ŠT. 18/11 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
Teden velikonočne osmine je potekal v senci najrazličnejših 
praznovanj. Letošnja bela nedelja pa je res nekaj posebnega. Praznik 
Jožefa delavca ali praznik dela praznujemo z malce grenkim 
priokusom, predvsem zaradi neskončnih krivic do delavcev, ki so 
brezposelni ali še bolj tistih, ki odhajajo na delo, pa zanj ne dobijo 
nobenega plačila. Poleg tega praznujemo tudi nedeljo Božjega 
usmiljenja, ki bo letos še posebej slovesna, saj bo papež Janez Pavel 
II. povzdignjen med blažene. To se bo zgodilo na »isti liturgični 
praznik, kot smo ga obhajali na dan, ko je papež umrl. Praznik je tesno 
povezan s Poljsko in pontifikatom Janeza Pavla II. ter s pobožnostjo do 
svete Favstine Kowalske, ki je začela širiti pobožnost do Božjega 
usmiljenja.  Prav Janez Pavel II. je leta 2000 sestro Favstino razglasil 
za svetnico, ki je postala prva svetnica v jubilejnem letu. Ob tem je 
postavil belo nedeljo za nedeljo Božjega usmiljenja in s tem pomenljivo 
povezal velikonočne skrivnosti odrešenja s skrivnostjo Božjega 
usmiljenja (povzeto po prispevku Radia Ognjišče, april 2011). Od 
takrat se je ta pobožnost začela hitro širiti. Če bi vsak izmed nas 
pošteno pogledal vase, bi gotovo našel dokaze Božjega usmiljenja v 
svojem življenju. Zelo lepo je Božje usmiljenje ubesedil mlad duhovnik 
Niko, ki v svojem blogu pravi: »Kdo ima zasluge za prehod: "Ne 
poznam tega človeka" -> "V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, vstani 
in hodi! ... In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na 
ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca 
dotaknila katerega izmed njih." ??« Človek, ki je brez pomišljanja trikrat 
zatajil svojega učitelja in prijatelja, kasneje pa v njegovem imenu 
ozdravljal in vodil Cerkev, ki jo je Jezus utemeljil. Zavedajmo se 
ljubezni in usmiljenja, ki smo ju deležni in bodimo taki tudi drug do 
drugega. To je sporočilo, ki ga je med nami sejal in živel tudi blaženi 
papež.                                                    Alenka Hvalica 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Žan M. in Žan E. 
Nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve : Gorenjska c. 
Branje:sobota: Lojze; nedelja: Tina                 

OTALEŽ: 
Bralci: Martina 
Čiščenje in krašenje: Marta in Barbara 
Strežniki: med tednom: Andraž in Nejc 
          v nedeljo: Matej, Andraž, Tadeja, Ines 

NOVAKI: Branje: v nedeljo: Štefka 
Čiščenje krašenje: Peternelj 37 in 37b 
Strežniki: med tednom: Sonja 
               v nedeljo: Sonja, Žan, Ana, Neža 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Matej in Gašper 
v  nedeljo: gasilci 

 

 

Verouk je reden od torka 
naprej. 
 

Mladinska skupina Cerkno 
ima srečanje v petek ob 19.45 
 

Svetopisemska skupina ima 
srečanje v ponedeljek po maši 
v Cerknem. 
 
Priprava staršev na krstno 
mašo bo v Novakih v četrtek 
ob 18.30. 
 

Priprava staršev na krstno 
mašo bo v Otaležu v petek ob 
18.30. 

 

Obisk bolnikov in delitev sv. obhajila bo v Novakih, Šebreljah, Jagrščah in 
Krnicah v četrtek dopoldne, po župniji Cerkno in Otalež pa v petek dopoldne. 
 

Romanje v Medjugorje: Za zdravniško zavarovanje se je prijavilo premalo 
romarjev, da bi imeli skupinski popust. Kdor želi, naj si sam uredi zavarovanje 
ali pa si priskrbi brezplačno zdravstveno kartico za tujino. 
 

Romanje pevcev bo 14. 5. v slovensko Istro. Zborovodje naj mi danes 
sporočijo število pevcev. Vsak pevec lahko s seboj vzame še koga iz hiše. 
 

Strežniki bodo imeli dekanijsko srečanje v Godoviču v soboto 14. 5., 
spremljal jih bo kaplan. Prijavite se do naslednje nedelje 
župniku ali kaplanu. Če bo dovolj prijav, bomo 
organizirali avtobus, sicer bomo prosili starše za prevoz. 
Več informacij naslednjo nedeljo. 
 

Mesec maj in šmarnice: Vstopamo v lep mesec maj, 
posvečen naši Nebeški Materi Mariji. Vsak večer jo bomo 
slavili s Šmarnicami, pobožnostjo Mariji na čast. Lepo 
vabljeni otroci in odrasli. V mesecu maju vsi poglobimo 

ljubezen do Jezusove Matere. Šmarnice bodo v Šebreljah, v Cerknem in v 
Zakrižu vsak večer ob 19.00, razen če je maša oznanjena ob drugi uri. V 
Novakih bodo šmarnice po zaselkih, kot ste se prijavili. Če še kdo želi, naj 
sporoči.  
Župnišče v Šebreljah: Vsem, ki ste ta teden čistili župnišče, se iskreno 
zahvaljujem. 
 

Florjanska procesija v Šebreljah bo naslednjo nedeljo po maši. Maša bo 
zato pol ure prej kot običajno. 
 

Zakrament svetega krsta bomo podelili otrokom v nedeljo, 8. 5. v Novakih in 
v Otaležu. 
 

Florjanova nedelja: V nedeljo ob 15.00 bo maša v Idrijskih Krnicah 
 

Oklicani so:  
1. Ženin Franc Jereb, sin Antona in Tončke roj. Treven, Žirovnica 8, 

župnija Ledine in nevesta Andreja Močnik, hči Andreja in Marine roj. 
Krapež, Laznica 20, župnija Cerkno 

2. Ženin Stojan Mravlje, sin Milana in Danice roj. Jereb, Govejk 2, 
župnija Ledine in nevesta Suzana Peternelj, hči Janeza in Marije 
Vilme roj. Šavli, Cesta OF 6, župnija Cerkno. 

Želimo jim obilo božjega blagoslova in jim iskreno čestitamo! 
 

Češčenje Najsvetejšega: v soboto po maši v Cerknem. 
 

Beatifikacija Janeza Pavla II.: Papež Janez Pavel II., po rodu s Poljske, je bil eden najbolj 
priljubljenih papežev v zgodovini Katoliške cerkve. Med svojim skoraj 27-letnim pontifikatom 
- drugim najdaljšim na čelu Cerkve - je obiskal kar 129 držav. Postopek beatifikacije papežev je 
običajno dolg, tokrat pa je rekordno kratek. Sedanji papež je postopek beatifikacije Janeza 
Pavla II. sprožil že nekaj tednov po njegovi smrti 2. aprila 2005 in se tako odzval na pozive, naj 
ga takoj razglasi za svetnika ("Santo Subito!"), ki jih je bilo slišati med njegovim pogrebom. 
Prvič v zgodovini Cerkve se bo po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zgodilo, da bo 
kakega papeža za blaženega razglasil že njegov naslednik. Tudi to dokazuje, da je bil prvi 
neitalijanski papež po več kot štirih stoletjih in pol in prvi, ki je prepotoval svet, izjemen. Za 
razglasitev za svetnika Janez Pavel II. v skladu s cerkvenimi pravili "potrebuje" še en čudež. 
Vatikan je od leta 2006 prejel številna pričevanja o domnevnih papeževih čudežih, pred 
beatifikacijo pa so na spletni strani www.karol-wojtyla.org objavili zgodbe o čudežnih 
ozdravljenjih po zaslugi Janeza Pavla II. 
Razlog, da bodo Janeza Pavla II. v rekordno kratkem času razglasili za blaženega, je čudežna 
ozdravitev francoske redovnice Marie Simon-Pierre. Ta je zbolela za parkinsonovo boleznijo, a 
je nenadoma ozdravela, ko je v mesecih po papeževi smrti v molitvah Janeza Pavla II. prosila 
za pomoč. Redovnica bo tudi osrednja osebnost slovesnosti ob beatifikaciji. Po napovedih bo 
spregovorila o svojih izkušnjah in spominih na pokojnega papeža.                          
(izvleček iz interneta) 
 

NAPOVEDUJEMO: 
1. Praznik prvega svetega obhajila bo v vseh župnijah v nedeljo 15. 

Maja ob običajnih urah, razen v Šebreljah bo ob 15.00. 
2. Romanje ob kapelicah bo v nedeljo, 22. maja popoldne 
3. Šebreljsko romanje h kapelici v Lošk bo v nedeljo, 29. maja popoldne 

 

VELIKONOČNI ČAS: namesto Angel 
Gospodov v tem času molimo: 
Raduj se, Kraljica Nebeška, aleluja. 
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja. 
Je vstal, kakor je rekel, aleluja. 
Prosi za nas Boga, aleluja. 
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. 
Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem 
svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil 
človeštvo. Po priprošnji njegove deviške 
Matere Marije naj dosežemo veselje večnega 
življenja. Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 


