
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 1.330 EUR, 12 darovalcev 

Za kurjavo: 80 EUR, trije darovalci 
 

NOVAKI Za župnišče v Cerknem: 50 EUR, en darovalec 
OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 70 EUR, dva darovalca 

Za Karitas: 50 EUR, en darovalec 
 

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE  

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

 

 

 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

22. JAN.   2012 
 

3. NAV. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Jožef Kenda, Gor. Novaki 2 
Obl. + Valerija Vojska, Šebrelje 7 
+ Ljudmila Zajc, Lazec 19 
+ Peter Razpet in vsi pokojno, Poče 1 
++ družina Kubatov, Straža 42 
Za žive in rajne župljane 
 

Poned, 23. 1. 
 

Cerkno 
Cerkno 

15.30 
18.00 

Pogreb + Frančiška Prezelj, Cerklj. Vrh 23 
8. dan + Boris Trinka, Podlanišče 2/a 
+ Vida Kunc, Godovič, dar C. vrh 9 

Torek,  24. 1. 
Fran. Saleški 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
17.00 
 

Molitev hvalnic 
+ Bojan Tušar, Gorje 2 
+ Črnilogar in Božič, Šebrelje 72 
V čast MB za zdravje, Šebrelje 76 

Sreda, 25. 1. 
 

Spreobrnjenje 
ap. Pavla 

Novaki 
 
Cerkno 
 
 

17.00 
 
18.00 

30. dan + Milan Primožič, Gorenji Novaki 58 
V zahvalo Materi Božji, Dol. Novaki 
+ Franc Tušar, Cvetkova 3 

Četrtek,  26. 1.  
Tit in Timotej, šk 

 

Zakriž 
Šebrelje 

17.00 
17.00 
 

+ Stanislava Razpet, Zakriž 
Priprošnja za zdravje, Šebrelje 24 
Vsi pokojni, Šebrelje 37 

Petek, 27.1. 
Angela Merici 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

+ Ciril in Dragica Zajc, Jazne 
+ Amalija Tušar, C. na Plužne 19 
++ Pirih in Lapanja, Straža 4 

Sobota, 28. 1. 
Tomaž Akvinski 

Cerkno 
Cerkno 

15.15 
18.00 

Po namenu Vera in Luč 
30. dan + Marija Lahajnar, Straža 6 
++ Bevk, Planina 32 

29. JAN.   2012 
 

Nedelja 
  Svetega pisma 
 

4. NAV. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Straža 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
15.00 
 

+ Francka in Pavel Šturm, Gor. Novaki 48 
++ starši in brat Klemenčič, Šebrelje 53/b 
+ Ciril Šinkovec in Elizabeta Kojc, Ot. 49 
Za žive in rajne župljane vseh petih župnij 
Za zdravje, Idrijske Krnice 5 
++ Lahajnar, Straža 6 
++ Kosmač, Straža 20 

 

 

*Od ponedeljka do petka bo v Cerknem maša v župnišču. 
*Prav tako tudi v Otaležu ob petkih maša v župnišču. 

*Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar,  
duhovnik na študiju. 

22. – 29. JAN. 2012   3. NAV. NED.

 

  LETO: 3, ŠT. 4/12 

 
 
 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja:Lucija,Aleksandra,Ksenja,Katarina 

 med tednom: Žan E. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Brce 
Branje                

: sobota: Erika; nedelja: Monika 

OTALEŽ: 
Bralci:  Nedelja: Uroš 
Čiščenje,krašenje: Matejka in Tatjana 
Strežniki:
          Nedelja: Tjaša, Gašper, Jaka, Rok 

 med tednom: Adam 

NOVAKI:  
Branje: Darja 
Čiščenje,kraš.: Peternelj 37 in 37/a 
Strežniki:
                nedelja: Maks in Jan 

  med tednom: Sonja 
                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Gašper T. 
Strežniki: 

nedelja: Jaka, Dejan, Gašper 
 

 

Molitev pred Najsvetejšim:  
Novaki v sredo ob 16.40;      
Šebrelje v četrtek ob 16.40 
Otalež v petek ob 17.40;      
Cerkno: v petek ob 17.30 in soboto po 
maši 
 

Verouk je reden, zaradi ponedeljkovega 
pogreba bo verouk v Otaležu za 
birmance v petek ob 14.45. 
 

Molitvena osmina za edinost 
kristjanov poteka od 18. – 25. jan., kot 
vsako leto. 
 
 

Spreobrnjenje apostola Pavla bomo obhajali v sredo, maša v cerkvi apostola Pavla 
na Straži
 

 bo v nedeljo ob 15.00. 

Vera in Luč ima srečanje v soboto ob 14.00. 
 

Obvestilo za družine, ki imajo devetošolce: V Zavodu sv. Stanislava /Ljubljana – 
Šentvid/ bo v soboto, 28. januarja 2012, potekal dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo 
lahko ogledali življenje in delo na Škofijski klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem 
domu, Glasbeni šoli, Osnovni šoli Alojzija Šuštarja in Študentskem domu Janeza F. 
Gnidovca. Ogledi šolskega poslopja bodo v dopoldanskem času od 08.00 dalje, 
potekal bo tudi pouk prvih petih ur, ki se ga lahko obiskovalci udeležijo. 

 Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal 
Simona in Andreja, Simonovega brata, ki 
sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč 
ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj 
in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj 
sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel 
malo naprej, je zagledal Jakoba, 
Zebedejevega sina, in njegovega brata 
Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala 
mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta 
očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla 
za njim.                                     /Mr 1, 16-20/ 
 

http://www.stanislav.si/�


Izjava Sveta katoliških laikov Slovenije 
zoper javno spodbujanje sovraštva do katoličanov  

in katoliške Cerkve 
Ljubljana, 19.1.2012  
V Svetu katoliških laikov Slovenije smo zgroženi nad izjavami Svetlane Makarovič, 
objavljenimi 6. januarja 2012, na spletnem portalu planetsiol.net, v rubriki Intervju 
tedna z naslovom Nekatere stvari je treba sovražiti. Ni naključje, da je naslov intervjuja 
z znano slovensko pisateljico povzet ravno po najbolj zaskrbljujoči izjavi v omenjenem 
intervjuju: »So stvari, ki jih je treba sovražiti. Po mojem mnenju je katoliška Cerkev v 
Sloveniji nekaj, kar moraš sovražiti. Jaz to čutim kot svojo državljansko dolžnost.«  
Svet katoliških laikov Slovenije kot civilnodružbena organizacija, ki predstavlja 
katoliške laike iz dobrodelnih, izobraževalnih, mladinskih, kulturnih, kontemplativnih in 
drugih katoliških organizacij in gibanj odločno obsoja omenjeno izjavo kot zavržno, 
primitivno in nedopustno, še posebej v kontekstu celotnega intervjuja.  
Ključna vrednota svobodne in demokratične družbe, iz katere izhaja ustavni in pravni 
red Republike Slovenije, je poleg vrednote človekovega dostojanstva svoboda vesti in 
svoboda veroizpovedi. Slovenska Ustava individualno in kolektivno versko svobodo v 
16. členu postavlja ob bok pravici do nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi 
mučenja. S tem je verski svobodi priznan poseben ustavni status. Hkrati Ustava kot 
protiustavno prepoveduje vsakršno spodbujanje k verski neenakopravnosti in vsakršno 
razpihovanje verskega sovraštva in nestrpnosti.  
Ne glede na verjetno zgolj naključno podobnost izjav slovenske pisateljice v intervjuju 
z navedbami v članku »Judje so krivi!«, objavljen 16. novembra 1941 v tedniku Das 
Reich, in sicer da je državljanska dolžnost vsakega Nemca, da podpira protijudovske 
ukrepe, smo v Svetu katoliških laikov Slovenije prepričani, da mora Republika 
Slovenija k preprečevanju javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti 
pristopati skladno z načelom demokratične in pravne države ter načelom varstva 
človekovega dostojanstva, neselektivno, skladno z načelom enakosti.  
Kazenski zakonik v 297. členu inkriminira javno spodbujanje in razpihovanje verskega 
sovraštva, razdora ali nestrpnosti, toliko bolj, če je omenjeno izvršeno z objavo v 
sredstvih javnega obveščanja. Od pristojnih državnih organov na podlagi ustavnega 
načela zaupanja v pravo utemeljeno pričakujemo, da bodo izvedli vse ustrezne 
postopke.  
Ustavno sodišče je nedavno v odločbi U-I-109/10 z dne 26. 09. 2011 razložilo 
človekovo dostojanstvo kot izhodiščni temelj ustavnega in pravnega reda Republike 
Slovenije. Zgodovinski spomin in izkušnje nas učijo, da človekovo dostojanstvo v 
obdobju totalitarnih režimov na Slovenskem ni bilo spoštovano. Ustavno sodišče je že 
leta 1998 v odločbi Up-301/96 zapisalo, da je v zgodovinsko poslanstvo slovenske 
Ustave vgrajen njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve 
totalitarnega sistema. Z zanikanjem individualne in kolektivne verske svobode, 
zanikamo človekovo dostojanstvo, od tu pa ni več daleč do vrnitve nedemokratičnih 
časov. Zato poudarjamo, da je za zgraditev strpne, demokratične in svobodne družbe, 
ki bo dosledno uresničevala spoštovanje človekovega dostojanstva, potrebno 
prizadevanje slehernega posameznika. Tudi tistega, ki verjame, da nima dlake na 
jeziku.  

Svet katoliških laikov Slovenije 
 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Kadar se čutim prazna, grem rada po navdih k pisateljici Alenki Rebula. Prav 
danes je na svoji spletni strani objavila še kako aktualen sestavek Čudež 
priznanja. »Ljudje se bojimo priznati, da smo koga prizadeli, izdali, prevarali … da 
je kdo trpel po krivici zaradi našega dejanja. Če nimamo vere vase, je vsaka 
kritika rušilna. Toda če iz srca priznamo, kar je res, se zgodi nekaj presenetljivega. 
Vsak dan vidimo, kako se kdo spreneveda, izgovarja, kot jegulja skuša izviti iz 
svoje odgovornosti. To mu ne pomaga, da bi bolj verjel vase, nasprotno. A ne 
poznamo drugih poti kot skrivanje, saj smo vajeni obsojanja, ki nas razsuje in 
preveč boli. Poskusimo enkrat drugače. Preprosto priznajmo, kar smo storili 
narobe (ni važno, če je tudi drugi soodgovoren, vzemimo svoj del nase). Nekaj 
časa nam bo hudo, a kmalu se bo začelo dogajati nekaj nepredvidenega: začeli 
se bodo prebujati uvidi in spomini o vsem DOBREM, česar smo sposobni.  
Vest, očiščena dolžnosti, da nas skriva pred nami samimi (to jo zelo obremenjuje), 
lahko stopi na našo stran in naredi vse, da se občutimo pravično. Spomni nas na 
vse, kar znamo, zmoremo, na naše zasluge, na našo vrednost. 
Ljudje smo, vsak dan lahko nehote komu naredimo krivico, ker ne vemo vsega, ne 
čutimo dovolj, ne opazimo vsega … Ko se iskreno, iz srca skesamo in pomislimo, 
kako popraviti, kar se da, danes ali pozneje, se razbremenjena vest ljubeče 
zavzame za nas, nas občuteno podpre in pokaže utemeljenost naše vere vase. 
Vzame nas v svoje čisto zavetje, prebudi spomine, ki pomagajo. Priznanje je kot 
umik črnega oblaka, ki zakriva pogled na lepoto našega življenja. Sreča je tudi to, 
da vedno brez težav priznamo, kar naredimo krivičnega, in se z veseljem lotimo 
popravljanja ter hodimo z lahkim korakom skozi življenje, brez občutka krivde in z 
vedno novimi vpogledi v svojo vrednost. Ko to spoznamo, se kritik ne bojimo več 
ali vsaj ne preveč. Vemo, da nas potem čaka nagrada. Kar je tudi prav: priznati kaj 
bolečega je zahtevno, veliko nas stane in naša pravična vest ta trud globoko ceni, 
zato nam vsakokrat nekaj podari, da nahrani našo potrebo po samospoštovanju.« 

Alenka Hvalica 
 
MOLITEV ZA EDINOST 
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi 
Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče 
v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika 
nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam 
iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali 
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno 
nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam 
poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, 
da se vsi zedinimo v tebi, da bi se iz naših src in 
ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost 
kristjanov, kakršno hočeš ti. V tebi, ki si popolna 
Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji 
Ljubezni in resnici. Amen.  

 


