
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 540 EUR, 8 darovalcev 

NOVAKI  
OTALEŽ  

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE  

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

 
 
 

 
MAŠE V TEM TEDNU 

 

4. MAR. 2012 
 

2. POST. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

++ Rojc, Dolenji Novaki 44 
30. dan + Justina Lapanja, Šebrelje 85 
30. dan + Frančiška Jereb, Plužnje 27 
+ Florjan in Franc Hadalin, Trebenče 8 
+ Antonija, Krnice 3;      za župnijo 

Poned, 5. 3. 
 

Cerkno 
Cerkno 

13.30 
18.00 

Pogreb +Gverina Natalia (Tilka) Rigo, Sed. 4 
8. dan + redovnica Stanka Pirih, Salzburg 
Po namenu, Cerkno 

Torek,  6. 3. 
 

Cerkno 
 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
 
18.00 

Hvalnice 
V čast sv. Jožefu in sv. Ani 
Po namenu darovalca, Straža 
+ Barbara in Julijan Pagon, po namenu 
 

Sreda, 7. 3. 
 

Perpetua in 
Felicita 

Novaki 
 
Cerkno 
Afrika 
 
 

18.00 
 
18.00 

+ Štefan Purgar, Dol. Novaki 18 
+ Rozalija Primožič, Gor. Novaki 31 
+ Jožefa in Viktor Uršič, Cvetkova 3 
Po namenu darovalca 

Četrtek,  8. 3.  
Janez od Boga 

 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 

18.00 
 
18.00 
 

+ Zdravko Klemen, Stopnik 30 
+ Albin in sorodniki Makuc, Šebrelje 55 
+ Jože Seljak, Zakriž 18 

Petek, 9. 3. 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

++ tete Kogej, Otalež 8 
++ starši Selak, Čeplez 9 
Obl. + Andreja Obid, Pot na Zavrte 16 

Sobota, 10. 3. 
40 mučencev 

Id. Krnice 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

+ Vencelj Pavšič in Jože Vončina, Krnice 
+ Jožefa Kenda, Krnice 5 
+ Rafael Kosmač, Labinje 23 

11. MAR. 2012 
 

3. POST. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

V čast Materi Božji, Gor. Novaki 64 
30. dan + Marija Božič, Šebrelje 86/a 
+ Peter in Julka Peternelj, Lazec 25 
Obl. + Jože in ++ starši Kovačič, Čelo 5 
Za župnijsko skupnost 

 

Maša v Jagrščah bo v nedeljo, 18. 3. ob 11. 30 za  ++ Štucin, Jagršče 21 
 

*V ponedeljek, torek in sredo bo v Cerknem maša v župnišču. 
*Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar,  

duhovnik na študiju. 
 

4. – 11. 3. 2012   2. POST. NED.  LETO: 3, ŠT. 10/12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 
Krepko smo vstopili v postni čas in čeprav se zdi velika noč še zelo daleč, se 
vendar dnevi hitro obračajo. Kako nam gre izpolnjevanje postnih nalog? Vsak 
dan moramo začeti znova – tako odrasli kot otroci. 
V tem času Cerkev še posebej poudarja 
solidarnost. Škofijska Karitas Koper ponovno 
spodbuja otroke s postno akcijo za otroke iz 
banjaluške škofije. To je lepa priložnost, da otroke 
naučimo, da lahko pomagajo tistim, ki imajo manj 
kot oni sami.  Pa v solidarnosti ne delimo samo 
materialnih dobrin. Dobrina je tudi neko znanje ali 
veščina, ki jo obvladamo. Pomagamo lahko tako, 
da nekaj naredimo ali da drugega naučimo nečesa, 
kar še ne zna. Pomembna dobrina je tudi naš čas. 
Kljub veliki zaposlenosti s svojimi opravki, 
spodbudimo otroke, da del svojega prostega časa namenijo svojim sestram, 
bratom, pomagajo starejši sosedi ali kaj podobnega. Solidarni smo lahko tudi 
do našega okolja: da skrbimo za čistočo in red naše okolice.  
Pogovorimo se v družini, kako bomo ta teden živeli solidarno v materialnih in 
nematerialnih stvareh. Dogovorimo se za  nekaj konkretnih nalog, pri katerih 
naj otrok naredi npr. nekaj za celo družino. Spodbujajmo njihovo ustvarjalnost 
in željo, da bi naredili nekaj koristnega za druge. Naj sami določijo, kaj lahko 
naredijo, odrasli jih samo usmerjajmo, da ne bodo premalo ali preveč zahtevni 
do sebe. In ne pozabimo, da moramo pokazati, da smo opazili njihov trud. S 
tem ne mislim nagrade, ampak da jim povemo, kako je njihovo dejanje 
prispevalo k boljšemu, lepšemu življenju drugega. In da so zato sami 
bogatejši za pomembno izkušnjo dajanja.   
 

Alenka Hvalica 
 
 

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Ksenija 
nedelja: Primož, Matic, Žan, Žan 
Čiščenje in krašenje cerkve: Podlanišče 
Branje: sobota: Monika; nedelja: Erika                 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Anica 
Čiščenje,krašenje: Valentina, Marija,              
Marjeta 
Strežniki: med tednom: Matej K. 
 nedelja: Matej B., Andraž, Tadeja, Ines 

NOVAKI:  
Branje:nedelja: Urša 
Čiščenje,kraš.: Bevk 4 in Podobnik 4 
Strežniki:  med tednom: Maks 
                 nedelja: Maks in Jan                  

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Tina in Sara 
nedelja: Manca, Rebeka, Maja, Maša 

 

 

Molitev pred Najsvetejšim in priložnost za sveto spoved:  
Novaki v sredo ob 17.40;      
Šebrelje v četrtek ob 17.40 
Otalež v petek ob 17.40 
Cerkno v petek ob 17.30  
 

Češčenje Najsvetejšega bo v soboto po maši v Cerknem, kratke misli, premišljevanje, 
pesem. Lepo vabljeni. 
 

Verouk je reden za vse skupine.  
 

Križev pot v tem tednu: 
Novaki: v sredo 
Šebrelje: v četrtek – sodelujejo birmanci 
Otalež v petek – veroučenci 1. – 4. razreda 
skupaj s starši 
Cerkno: v petek – sodelujejo člani nauk za 
odrasle in prvoobhajanci 
Križev pot vedno začnemo ob uri, ko je 
oznanjena sveta maša. 
 

 

Post pri nas doma: Drugi postni teden: 
Zberemo se ob znamenju križa. Molili bomo 
drugo desetko žalostnega dela rožnega 
venca KI JE ZA NAS BIČAN BIL. Molimo ta 
teden za naše birmance, da bi bili okrepljeni 

z darovi Svetega Duha zvesti Jezusu in Cerkvi. Med tednom pa tudi kontrolirajmo 
zmernost v nasprotju z lakomnostjo. 
 

Maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša, le pojdi z mano,… je strašno bičan bil 
(2. kitica). 
 

Rožni venec za može: danes po maši v Cerknem. 
 

Oklicana sta: ženin Miha Brus, sin Petra in Marte roj. Lapanja, župnija Cerkno, in 
nevesta Mateja Vertačnik, hči Matjaža in Valerije roj. Babnik, župnija Lj. Šentvid. 
Želimo jima obilo Božjega blagoslova in sreče na skupni zakonski poti. 
 

ŽPS in ŽGS Novaki: Kratko srečanje bo v sredo po maši v cerkvi. 
 

Animatorji Svetopisemskih uric: v soboto 10. 3. ob 19.15. Svetopisemske urice za 
otroke bodo v soboto 17. 3. ob 09.30.. 

Birmanski animatorji: srečanje bo v soboto, 10. marca ob 20.00 v župnišču v 
Cerknem. Birmanske skupine bodo v 
petek, 16. 3. in v soboto 17.3. ob 16.15. 
 
Priprava staršev na krst drugega 
otroka bo v soboto, 17. 3. ob 15.00 v 
župnišču v Idriji. Predhodna prijava ni 
potrebna.  
 

Križev pot v Zakrižu bo v nedeljo, 11. 3. 
Zberemo se pri kapelici pod Zakrižem ob 
15.00. Lepo vabljeni iz vseh petih župnij. 
Križev pot gre po ustaljeni poti in se 
zaključi v cerkvi v Zakrižu. Traja približno 
eno uro in pol. Naj bo križev pot priložnost, da se srečamo župljani vseh petih župnij. 
Preden bomo začeli križev pot, bom razdelil tekst, ki se ga bo bralo pri posameznih 
postajah. Posamezna skupina prebere misel ob določeni postaji, nato nese križ v 
ospredju procesije do naslednje postaje in pri tem vsa skupina naprej moli desetko 
rožnega venca. 
Molitev križevega pota bo šla v procesiji, skupina, ki vodi postajo, dobi v roke mikrofon. 
Pojdimo na križev pot v zbranosti in molitvi. Klepet ne sodi k procesiji. Po končanem 
križevem potu v cerkvi, se bomo vstavili ob skodelici čaja. 
Skupine, ki so povabljene k vodenju posameznih postaj: 

1. Postaja: Zakrižani 
2. Postaja: bralci beril iz vseh župnij 
3. Postaja: 9. razred skupaj s starši 
4. Postaja: skavti po osnovni šoli 
5. Postaja: 7. in 8. razred skupaj s starši 
6. Postaja: 5. in 6. razred skupaj s starši 
7. Postaja: 3. in 4. razred skupaj s starši 
8. Postaja: 1. in 2. razred skupaj s starši 
9. Postaja: veroučenci in starši iz Novakov 
10. Postaja: verniki iz Šebrelj, Jagršč in Otaleža 
11. Postaja: Člani ŽPS in ŽGS 
12. Postaja: Člani župnijskih Karitas 
13. Postaja: Odrasli skavti 
14. Postaja:  župnik in kaplan 

 
V Gospodu je svojo življenjsko daritev sklenila redovna 
sestra Stanka Pirih, ki je bila doma iz župnije Cerkno, živela pa 
je v redovni skupnosti v Salzburgu. Naj ji bo Bog bogat plačnik in 
naj pri Bogu prosi za nas. 
Rojena je bila 9.9.1921 v Trebenčah, redovna pot pa jo je vodila 
v Rim, Pariz, zadnjih 20 let pa je bila v skupnosti v Salzburgu. 
Pokopali so jo v soboto, 3. marca 2012. Osmina bo v Cerknem v 
ponedeljek, 5. 3. zvečer. 

 
Napovedujemo: srečanje za starše prvoobhajancev bo v sredo 14. 3. ob 19.00 v 
župnišču v Cerknem. 

 

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in 
Janeza in jih same zase peljal na visoko 
goro. Vpričo njih se je spremenil.  
 Njegova oblačila so postala bleščeča, 
nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti 
noben belivec na svetu.  In prikazal se jim 
je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z 
Jezusom.  Oglasil se je Peter in rekel 
Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu 
enega in Eliju enega.«  Ni namreč vedel, kaj 
bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.  Naredil 
se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je 
zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin,  
njega poslušajte!«          / Mr 9, 2-7 / 

… Poskušajmo se v tem postnem času 
znova in znova truditi, da bi iskali 
Božjo bližino. Poskušamo najti to 
»goro« in začnimo biti z Jezusom, da 
bomo doživeli njegovo spremenjenje – 
katerega delček tega izrednega 
dogodka so bili deležni trije apostoli že 
v času svojega življenja.  … 
        Več na župnijski internetni strani 


