
DAROVI V ZADNJEM TEDNU
CERKNO Za župnišče: 350 EUR, 7 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 
 

SVETA 
TROJICA 

 
19. JUN. 2011 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Labinje 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
11.30 

+ Felicita Razpet, Gor. Novaki 20 
+ Angel in starši Ozebek, Šebrelje 21 
++ Bevk, Jazne 31 
++ starši, Planina 30 
Obl. + Antonija Lapanja, Id Krnice 3 
Za novokrščence in vse župljane 

Poned. 20. 6. 
Silverij, pp 

Cerkno 19.00 
 

+ Alojzija Jereb, Straža 17 
Po namenu, Straža 27 

Torek,  21. 6. 
Alojzij Gonzaga 

Cerkno 
Cerkno 
Cerkno 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
16.00 
19.00 

Molitev hvalnic v cerkvi sv. Ane 
++ Šinkovec, Straža 10 
Pogreb + Jože Verbič, Platiševa 29 
+ Robi Širok in Barbara Peternelj, Šebr.  31 

Sreda,  22. 6. 
Janez Fischer  in 

Tomaž More 

Cerkno 
 
Zakriž 

19.00 
 
19.00 

V zah za 40 let,za srečo in zvestobo v zak. 
Po namenu, Straža 21 
++ starši in bratje Močnik, Poče 17 

Četrtek,  23. 6.  
 

SV. REŠNJE 
TELO IN KRI 

 

Cerkno 
Jagršče 
Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

09.00 
09.00 
18.00 
 

18.00 
19.00 
19.00 

Za župnijsko skupnost 
+ Neža in Janez Obid, Jagršče 6 
+ Janez Peternelj, Dol. Novaki 41a 
+ Valerija Vojska, Šebrelje 7 
+ Ivan, Rozina in vsi ++ Filipič, Plužnje 38 
8. dan + Cecilija Prašnik, Poče 3 

Petek, 24. 6. 
Rojstvo Janeza 

Krstnika 

Jazne 
Sv. Ivan 
 
Planina 

18.00 
19.00 
 
19.00 

Za odvrnitev hude ure, Jazne 
+ duh. Janez Lapanja 
+ Janez Golob, Šebrelje 13 
Za žive in rajne župljane 

Sobota, 25. 6. 
Dan državnosti 

Lajše 
Cerkno 
 
 

16.00 
19.00 

Za mir in spravo ter za vse žrtve nasilja 
+ Stanislava Rojc in Andreja Obid, dar GN 4 
+ Irena Tavčar in Franc Razpet, Zakriž 25 

 
13. NAV. NED.

 
 

26. JUNIJ 2011

Novaki 
Sv. Ivan 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Planina 
Straža 

08.00 
08.00 
10.00 
10.00 
11.30 
11.30 
16.00 

+ Pavel in Francka Šturm, Gor. Nov 48 
+ Gregor in Slavko Svetičič, Šebrelje 47 
++ Kosmač 
+ Peter,Jožef Bevk, Anica Čelik, Čep 10 
+ Ivana in Jože Božič, Jagršče 2 
++ Brejc in Selak, Planina 9 
++ starši, Straža 30 

Kjer sta vpisani dve maši, se ena isti dan daruje drugje, mašuje g. Boštjan Toplikar 

19. - 26. 6. 2011     SVETA TROJICA    LETO: 2, ŠT. 25/11 

 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Primož  
Nedelja: Miha, Črtomir, Dejan, Matija 
Čiščenje in krašenje cerkve: Labinje 
 Branje: četrtek: Mihaela 
sobota: Tina; nedelja: Klara                

OTALEŽ: 
Bralci: četrtek: Bojana, nedelja: Danaja 
Čiščenje, krašenje: Silva in Jasna 
Strežniki: med tednom: Rok 
         v nedeljo: Tadeja, Ines, Nejc, Tadej 

NOVAKI: Branje: Mojca 
Čiščenje krašenje: Mažgon 7 in Peternelj 10 
Strežniki: med tednom: Jan 
         v nedeljo: Ana, Neža, Jure, Miha 

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Tina in Sara 
nedelja: Rok, Luka, Matej, Gašper, Blaž 

 

 

Priložnost za sveto spoved: 
Cerkno: soboto 18.30; Novaki v četrtek ob 17.40; Šebrelje v četrtek ob 17.40; 
Jagršče: četrtek ob 08.40 
 

Češčenje Najsvetejšega bo v Cerknem v soboto po maši. 
 

Župnijski gospodarski svet Cerkno: Dogovorili smo se, da bomo v župnišču 
ob učilnici pripravili prostor za zimsko kapelo, kjer bodo maše pozimi med 
tednom. 
Zahvala: v četrtek smo v Cerknem pospravljali omare s knjigami in arhivi. V 
petek smo razmontirali omaro in jo odpeljali v župnišče v Novakih, v soboto 
smo podirali steno in tako povečali prostor za zimsko kapelo. Možem in 
ženam, ki ste te tri dni pomagali pri tem delu, se iskreno zahvaljujem. 
Župnijski pastoralni svet Cerkno: Na seji v torek smo sklenili:  

1. rezervni ključ od cerkve sv. Ane se izroči Štefki Bašelj. V kolikor v župnišču ni 
nikogar, ko pridete čistit cerkev, pojdite po ključ k Štefki, Sedejev trg 5. 

2. Praznik sv. Ane: v torek 26. 7. bo mašo imel novomašnik Gašper Lipušček iz 
Tolmina 

3. Peš romanje na Sveto Goro sem uskladil z župnikom iz Spodnje Idrije. Ker 
oni ne morejo romati 22. 7. kot smo govorili na pastoralnem svetu, bo skupno 
peš romanje en teden prej, torej v noči iz 15. na 16. julij. 

4. Praznik zakonskih jubilantov bomo obhajali jeseni 
5. V soboto 27. avgusta, pred začetkom šole in verouka, bomo imeli romanje k 

bl. Alojziju Grozdetu v Zaplaz. Romanje za vse naše župnije. 



6. Člani ŽPS so bili mnenja, da se preveč posamično in prepogosto krščuje. 
Krsti naj bodo 4x letno, vedno v župnijski cerkvi. Predlog je bil sprejet in se bo 
začel izvajati s septembrom. 

Župnijski pastoralni in gospodarski svet Novaki je imel sejo v četrtek: 
Sklepi: 

1. V nedeljo, 3. julija ob 08.30 bomo praznovali sv. Tomaža, župnijskega 
zavetnika. Ta dan bomo vstopili v 250. leto župnije, ki jo bomo praznovali 
prvo nedeljo v juliju 2012. Za letošnji praznik smo razdelili vloge za 
sodelovanje pri maši, zbor naj poskrbi za slovesnost, gospodinje pa za 
pogostitev po maši. 

2. V soboto, 2. julija bomo imeli pripravo na praznik: ob 18.00 priložnost za 
sveto spoved, ob 19.00 sveta maša. 

3. V letu priprave na praznovanje župljani vabljeni k obhajanju devetih 
zaporednih prvih petkov, začetek v mesecu oktobru. 

4. Z mojstrom za orgle, ki bi jih radi popravili do praznovanja 250. letnice župnije 
se dogovarjava in si bo orgle ponovno ogledal ter dal še eno mnenje. 

Nova kopalnica v župnišču v Novakih: skupnih stroškov je bilo 4.456,66 
EUR. S strani sedemnajstih župljanov je bilo opravljenih 325 delovnih ur, 105 
sem jih plačal, 220 pa jih je bilo opravljenih brezplačno. Vsem, ki ste kakor koli 
pomagali, se iskreno zahvaljujem. Posebej bi se rad zahvalil Jankotu 
Peternelju, ki je vse delo vodil in tudi nosil težo organizacije ter Milanu 
Koblarju, ki je brezplačno postavil vso električno inštalacijo. Vsem sodelavcem 
iskreno Boglonaj! 
Duhovnik Janko Kosmač, misijonar na Slonokoščeni obali, je po treh letih 
na dopustu v domovini. Kot vedno je nastanjen v župnišču v Novakih, ker pa 
je to njegov dopust, se ni želel vezati na naše maše ali sprejemati dežurstva 
in zadolžitve v župniji. Želimo mu prijeten oddih. 
Spominska maša na Lajšah bo v soboto, 25. junija. Ob 15.15 molitev, ob 
16.00 sveta maša, ki jo bo daroval škof Metod Pirih, po maši še molitev pri 
breznu.  Pri maši sodelujejo verniki iz Kobariške dekanije, naši skavti pa 
poskrbijo za organizacijo parkiranja in pobiranje miloščine. Za postrežbo po 
maši poskrbijo iz Hotela Cerkno, cena za porcijo je 6 EUR. 
Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi: V četrtek bomo obhajali enega 
od štirih zapovedanih praznikov v cerkvenem letu. Cerkvena zapoved pravi: 
Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši, zato vas ta 
dan še posebej vabim k praznovanju s sveto mašo. Ob nedeljah in praznikih 
tudi opustimo nenujno delo. Maše so ta dan v naših petih župnijah dopoldne 
in popoldne, zato se vsakdo lahko, kljub službi, udeleži svete maše.  
Procesija svetega Rešnjega Telesa bo v nedeljo: v Novakih in Otaležu bo 
po maši, v Šebreljah pa se ob 08.00 zjutraj zberemo v Spodnji vasi, od koder 
bomo s procesijo šli proti cerkvi sv. Ivana, kjer bo na koncu procesije sveta 
maša. 
Romanje na Kurešček, v soboto 25. Junija: Oče James Manjackal, katoliški 
duhovnik iz Indije, nas bo na letošnjem duhovnem seminarju pri Mariji Kraljici 
miru na Kureščku, spomnil na vez med našo ljubeznijo do Boga in dejavno 

ljubeznijo do bližnjega in sicer na podlagi svetopisemskega izreka; »Ne 
popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služite Gospodu« 
(Rim12,11). Spored se prične ob 9. uri z molitvijo in adoracijo, nadaljuje z 
govori o. Jamesa (vmes odmori), sklene pa ob 17. uri s sv. mašo in molitvijo 
za ozdravljenje. Konec približno ob 19.30 
Čez dan bo za sv. spoved ali duhovni pogovor na voljo več spovednikov. 
Podrobnejše informacije o duhovnem seminarju lahko najdete na spletni strani 
www.kurescek.org 
Odhod avtobusa iz Novakov (pri cerkvi) 06.45, Cerknega 7.00,  Straže 7.05  
Cena romanja je 10€ 
Prijavite se lahko na telefon 041-810 531 (Marija) ali na email naslov; 
marija.tusar@gmail.com in sicer do četrtka 23. junija oz. do zasedenosti 
avtobusa. Lepo vabljeni! 
Družina Jezeršek iz Jazen: Medžupnijska Karitas Cerkljanske zbira 
prostovoljne prispevke za družino Jezeršek v Jaznah, ki jim je 1. junija strela 
uničila dom. Prispevki se bodo zbirali v naslednjih dveh tednih, do nedelje, 3. 
julija. Stiska je zelo velika. Svoj dar lahko oddate v župnišču ali sodelavcem 
Karitas. O namensko zbranih sredstvih se bo vodila točna evidenca in bodo v 
celoti predana prizadeti družini. 
Festival mladih v Medjugorju: Do konca meseca se mladi lahko prijavijo za 
festival, ki bo v Medjugorju potekal od 1. – 6. avgusta. Avtobus bo šel iz 
Tolmina, ob prijavi je potrebno vplačati akontacijo 45 EUR. 
Molitev in post za domovino: Po vseh slovenskih župnijah se bo v sredo 
odvijala molitev za našo domovino ob 20. obletnici samostojne države. 
Vabljeni tudi v Cerknem, molitveno uro bomo v sredo začeli ob 18.00 v cerkvi 
sv. Ane. 
Družinski zakonik: V tem tednu so poslanci v Državnem zboru sprejeli sporni 
Družinski zakonik. Kot vam je znano, predlog vse od takrat, ko ga je vlada predstavila, 
sproža številne pomisleke in nasprotovanja. V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK smo 
prepričani, da je predlog družinskega zakonika v sedanji obliki problematičen iz 
naslednjih vsebinskih vidikov: 
· razvrednoti vlogo in pomen materinstva in očetovstva, 
· ne zagotavlja temeljnih pravic in koristi otrok, 
· razvrednoti pomen zakonske zveze, 
· skupnost žene in moža pravno skoraj povsem izenačuje z istospolno skupnostjo. 
V Komisiji Mir in pravičnost pri Škofovski konferenci podpirajo pobudo Civilne iniciative 
za družino in pravice otrok, da zbere 2.500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za 
referendum o tej tako pomembni temi. 
 
Po vseh mašah lahko danes s svojim podpisom podpremo pobudo za 
referendum o družinskem zakoniku.  Kristjani moramo sooblikovati javno 
mnenje in državno zakonodajo v skladu s Svetim pismom in naukom Cerkve. 
 
Spričevala v Otaležu in Jagrščah: naslednjo nedeljo po maši bodo otroci, ki 
obiskujejo verouk v Spodnji Idriji, dobili spričevala v Jagrščah in v Otaležu. 


