
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 1.090 EUR, 15 darovalcev 

Za kurjavo: 20 EUR, en darovalec 
NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE Za župnišče v Cerknem: 30 EUR, en darovalec 

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 
Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 

 

SVETE MAŠE V  TEM TEDNU 
JEZUSOV 

KRST 
 

9. JAN. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

Vsi pokojni, Gorenji Novaki 42 
Vsi pokojni, Šebrelje 57 
+ Neža in Ciril Magajne, Masore 19 
+ Antonija Kristan, Planina 16 
Za zdravje, I. Krnice 5a; za župnijo 

Poned. 10. 1. 
 

Gregor iz Nise 

Šebrelje
Cerkno 

17.00
18.00 

++ Lapanja in Muškat, Šebrelje 56 
+ Viktor Svetičič, Pot na Zavrte 4 
++ starši in brat Janko, Gor. cesta 29 

Torek, 11. 1. 
Pavlin Oglejski 

 

Cerkno 
 
Sv. Jernej 
 

08.00 
 
15.00 

++ starši in teta Mlakar, Cesta OF 21 
+ Marko Lahajnar, Planina 40 
Pogreb + Frančiška Močnik, Platiševa 27 

Sreda, 12. 1. 
Tatjana, muč. 

Šebrelje 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

Za srečo in zdravje, Šebrelje 76 
+ Metod Polak, Šebrelje 50 
+ Antonija Kristan, Planina 16 

Četrtek, 13. 1. 
Hilarij, šk 

Labinje 
 
Novaki 
 

09.00 
 
17.00 

+ Peter Pagon, Labinje 8 
+ Gabrijel Obid, Labinje 24 
+ Štefan Purgar in Miran Mezeg, DN 18 

 Petek,  14.1. 
 
 

Lazec 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

+ Vinko Kogoj, Lazec 1 
+ Marija Gnjezda, Lazec 34 
30. dan + Ida Hadalin, Zakriž 28 

Sobota,  15. 1. 
 

Reka 
Cerkno 
 

15.00 
18.00 

+ Franc Močnik, Reka 16 
+ Metod Oblak, Poljane 10 
Po namenu darovalca, Trebenče 

2. NEDELJA 
MED LETOM 

 
16. JAN. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Janko Mlakar, Dol. Novaki 12 
+ Mici Debeljak, Šebrelje 56; za župnijo 
++ starši Mlakar in Lapanje, Travnik 11 
Pokojni iz družine Sedej, Bevkova 6 
V čast in zahvalo, Idr. Krnice 4 

 
Kjer sta vpisani dve sveti maši, se ena maša isti dan daruje drugje, mašuje g. Boštjan 
Toplikar, ki je na študiju v tujini. Ker imamo naročenih zelo veliko svetih maš, prosim za 
razumevanje, sicer bi čakali še več časa na vašo mašo. Tudi če je ena sveta maša drugje, se 
udeležite svete maše v domači cerkvi. 
 

 

9.  – 16. 01. 2011      JEZUSOV KRST    LETO: 2, ŠT. 2/11 
 

 
 
 
 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
To nedeljo praznujemo v Katoliški Cerkvi praznik 
Jezusovega krsta. Ob tem se spominjamo tudi 
svojega krsta. Skoraj vsi smo bili krščeni kot majhni 
otroci in se svojega krsta ne spomnimo. Zato lahko 
današnji praznik izkoristimo za obujanje spominov. 
Poznamo datum svojega krsta? Se spomnimo na 
obletnice krsta otrok? Poiščimo krstne sveče. 
Oglejmo si fotografije krstov članov družine. 
Pogovarjajmo se o imenu otroka. Zakaj smo ga 
izbrali? Kdo je otrokov krstni zavetnik? Poiščimo 
njegov življenjepis. Spoznavajmo njegove kvalitete. 
Vemo, kdaj goduje? Praznujemo godove v družini? 
Voščilo, molitev za godovnika, po možnosti skupen 
obisk svete maše je že dovolj, da je ta dan 
družinski praznik. Mogoče je to primeren čas tudi 
za to, da razmišljamo o pomenu zakramenta 
svetega krsta za nas - starše. Konec koncev se pri 
obredu svetega krsta zavežemo, da bomo versko 
vzgajali » v veri staršev «. Kakšna je vera nas, 
staršev – ne glede na starostno obdobje otrok?  
Najraje se temu vprašanju kar izognemo, ker nam že tako preveč razlagajo 
vsepovsod, kako bi morali vzgajati, vera je pa ja osebna stvar!  
Naša vera je iskanje, vzpostavljanje osebnega odnosa z Bogom v skupnosti 
Cerkve.. In naš Bog je ustvarjalen Bog: vedno nas čaka na točki, kjer smo ga 
pripravljeni sprejeti. Mogoče je prav skrb in trud za versko vzgojo tista točka, 
kjer ob uvajanju otrok, v želji, da bi jim podali vrednote za življenje, ponovno 
»prevetrimo« svoje temelje in skupaj z otroki odkrivamo lepoto vere. 

Alenka Hvalica 
 
 

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
 

CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Aleksandra in Ksenija 
Nedelja:Žiga, Primož, Matic, Uroš 
Čiščenje in krašenje cerkve : Rožna ulica 
Branje:  sobota: Mihaela; nedelja: Tina                 

OTALEŽ: 
Bralci: Dragica 
Čiščenje in krašenje: Andreja, Jolanda in 
Marjetka 
Strežniki: med tednom: Andraž 
                v nedeljo: Gašper, Jaka, Rok, Adam 

NOVAKI: Branje:  v nedeljo: Marija G. 
Čiščenje krašenje:Tušar 48, Lapanje 64 
Strežniki: med tednom:Jan, Jure 
               v nedeljo:Urška, Sonja 

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

 
 
 

 

Priložnost za sveto spoved: 
Labinje v četrtek ob 08.40 
Šebrelje v sredo ob 16.40 
Novaki v četrtek ob 16.40 
Lazec v petek ob 16.40 
Cerkno v petek ob 17.40 
 
Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mladinske skupine: 
V Cerknem bo mladinska skupina v četrtek ob 19.00. 
V Novakih in v Šebreljah bo mladinsko srečanje v 
petek ob 19.00. 
K mladinskim srečanjem vabljeni tudi novi 
kandidati. Vedno je priložnost, da se priključite.   
 
Svetopisemska skupina: Srečanje ob Lukovem 
evangeliju, drugo poglavje, bo v ponedeljek takoj po 
maši v Cerknem. 
 

Adventna akcija: otroci so na Svete tri kralje 
izročili svoj adventni dar za misijone. Vsi skupaj ste 
zbrali 499, 58 EUR. Čestitamo! Dar bomo izročili 
misijonarju dr. Dragu Ocvirku za študij bogoslovcev 
na Salamonovih otokih.  

 
Češčenje Najsvetejšega: Lepo vabljeni, da skupaj 
počastimo Najsvetejše. Kratke misli, tišina za premislek, 
pesem – vse to je priložnost, da se pred Jezusom umirimo in 
mu podarimo samega sebe, naše radosti in stiske. Priložnost 
za molitev bo: 
V Novakih v četrtek po maši. 
V Šebreljah v sredo po maši 
V Cerknem v soboto po maši. 

Pratika: V župnišču lahko dobite pratiko za 2011, cena: 5 EUR 
 
Tečaj za zakon: V župnišču v Spodnji Idriji se 
bo začel tečaj za zakon v nedeljo, 30. januarja 
ob 17.00 in traja šest zaporednih nedelj po eno 
uro in pol. Prijave sprejemamo domači 
duhovniki do 23. Januarja. Tečaj se bo izvajal, 
če bodo prijavljeni vsaj štirje pari. Na tečaj ste 
vabljeni zaročenci, tudi če niste še tik pred 
poroko, ker tečaj pomaga k boljši komunikaciji 
in pripravi posameznega para na skupno življenje v zakonu. Na tečaju sodelujejo pari 
s pričevanji, zdravnik in duhovnik. 
 
Maša v Otaležu bo v zimskem času med tednom v župnišču. 
 

Pevski zbor Cerkno: vaje v petek ob 19.45. Ker so vaje za 
Božič za nami in je pred nami nov program, vabljeni tudi novi 
pevci, ki se boste zdaj zlahka vključili v petje cerkvenega 
zbora. 
 

Otroški pevski zbor Cerkno ima redno vaje ob petkih ob 
17.00. Lepo vabljeni tudi novi otroci, ki bi radi peli v zborčku. 
Brez sodelovanja otrok bi težko imeli tako lepo polnočnico za 
otroke, zato lepo vabim starše, da spodbujajo otroke k 
sodelovanju v župniji. 
 

Blagoslov družin v Šebreljah: Družine bom obiskoval od srede naprej vsak dan. V 
dopoldanskem času bom bolj obiskoval tiste, ki ste v pokoju, popoldne pa družine, ki 
so v službi in šoli.. Če koga ne bom dobil doma, bom gotovo prišel še enkrat, tako da 
se ne boste preveč obremenjevali in čakali. Obenem bom tudi pisal družinsko deblo, 
zato lahko že v naprej pripravite rojstne in poročne datume ter datum umrlih za 
zadnjih sto let. Če kdo ne želi posredovati podatkov, spoštujem vašo odločitev. 
 
Danes je nedelja Jezusovega krsta: S to nedeljo zaključujemo božični čas, čeprav 
jaslice vsaj v cerkvi ohranjamo do svečnice. S to nedeljo stopamo v čas med letom, 
nedeljam pa rečemo »nedelje med letom« vse do postnega časa. 
 
Tiskovine: Kdor želi preko župnije poravnati stroške tiskovin za leto 2011, naj to stori do 15. 
januarja.  Cene: Družina 75, 40 EUR              Ognjišče 26,40 EUR                 Prijatelj 11,70 
EUR     Mohorjev koledar 19 EUR           Mohorjeva zbirka 42 EUR     Misijonska obzorja 9 
EUR   Božje okolje: 22,80 EUR   V CERKNEM IN V ŠEBRELJAH DVIGNITE 
MOHORJEVKE!!! 
POD ČRTO: UTEMELJEN ZAHTEVEK V upravni enoti se je oglasil občan, uslužbenki pri okencu 
izročil dve fotografiji konja in ji rekel: "Rad bi, da mojemu konju izdate vozniško dovoljenje." 
"Konju?" se je začudila uslužbenka. "Ali ste nori? Konji vendar ne morejo dobiti vozniških dovoljenj!" 
"Zakaj jih pa potem izdajate oslom?" 

 

MAŠE NA PODRUŽNICAH IMAJO 
SMISEL, ČE SE LJUDJE UDELEŽIJO 

MAŠE IN SVETEGA OBHAJILA, 
ZATO IZKORISTITE PRILOŽNOST 

ZA SVETO SPOVED!!!

 

 


