
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 1.240 EUR, 11 darovalcev 

NOVAKI  
OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 100 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 

 

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 

Poned, 12. 3. 
Justina, dev., red 

Cerkno 18.00 8. dan + Tilka Rigo, Sedejev trg 4 
+ Frančiška in Štefan Prezelj, Cerklj. vrh 23 

Torek,  13. 3. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
18.00 

Hvalnice 
V čast sv. Ani in sv. Jožefu 
+ Anton Ozebek, Šebrelje 46 
+ Slavko in Gregor Svetičič, Šebrelje 
 

Sreda, 14. 3. 
 

Matilda, kraljica 
Novaki 
 
Cerkno 
Afrika 
 
 

18.00 
 
18.00 

+ Rozalija Kokelj, GN 31, dar DN 20/a 
+ Dora Bizjak, dar DN 18 
V dober namen, Bukovo 
V dober namen 

Četrtek,  15. 3.  
 

 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 

18.00 
 
18.00 
 

+ Marija Černilogar, Šebrelje 67 
Na čast MB v zahvalo in priprošnjo, Š. 42a 
+ Petra in Dora Prezelj, Zakriž 5 

Petek, 16. 3. 
 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

Na čast MB in sv. Jožefu, Travnik 11 
+ Vinko Kofol, Močnikova 8 
++ starši, Pot na Zavrte 14 

Sobota, 17. 3. 
 

Cerkno 18.00 ++ Močnik in Primožič, Podpleče 9 
++ starši Bevk, Podlanišče 4 
Po namenu, Pot na Zavrte 2 

18. MAR. 2012 
 

4. POST. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.00 
08.30 
10.30 
10.00 
16.00 
 

Vsi pokojni in v dober namen, GN 6 
++ Vončina, Šebrelje 95 
Za žive in rajne župljane 
Za žrtve Lajš ter 1. in 2. svetovne vojne 
++ Štucin, Jagršče 21 
8. dan + Eva Tušar, Straža 42 

 

 
*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. 
 

V nedeljo, 4. 3. smo imeli štetje nedeljnikov: Otalež: 112, Novaki: 126, Šebrelje 119, 
Cerkno pri sobotni maši 121, pri nedeljski 377. Jagršče bomo še prešteli. 
 

11. – 18. 3. 2012   3. POST. NED.  LETO: 3, ŠT. 11/12 

 
 
 
 
 
 
 

Priprava na sveto spoved 
 

Cerkvena zapoved nam naroča, da naj vsaj v velikonočnem času prejmemo sveto 
Rešnje Telo (obhajilo), zato kristjan gre k sveti spovedi pred Veliko nočjo. 
 
Za dobro sveto spoved je potrebno pet reči: 

 

1. Dobro si izprašamo vest, s pomočjo Božjih zapovedi, cerkvenih zapovedi 
2. Kesanje: svoje grehe obžalujem že pred spovedjo. Ker mi je žal, da sem grešil, 

bom šel k sveti spovedi 
3. Trden sklep: Kaj konkretno želim v svojem življenju izboljšati 
4. Spoved: Povem, kdaj sem bil zadnjič pri sveti spovedi, koliko sem približno star, 

kakšnega stanu sem (poročen, samski, starš,…) 
5. Zadoščevanje: po spovedi se zahvalim Bogu za dar odpuščanja, ki sem ga 

prejel v zakramentu sprave in skrbno opravim pokoro. 
 

Spodbuda za spraševanje vesti 
 

Moji grehi so ranili ljubezen in sem grešil: 
1. Zoper Boga: Ali vsak dan molim? Kako praznujem nedelje in zapovedane 

praznike? Sem se vere sramoval, se iz nje norčeval, celo tajil? Sem 
vraževeren? Sem žalil Boga z grdim govorjenjem in preklinjanjem? Ali 
sodelujem pri življenju župnije s svojimi talenti /bogoslužje, oznanjevanje, 
dobrodelnost/? 

2. Zoper bližnjega: Spoštujem vsakega človeka? Kako skrbim za otroke / starše? 
Sem koga oškodoval? Sem v zakonskem življenju zvest in pozoren? Skrbim za 
versko vzgojo otrok? Sem odgovoren v službi in v javnem življenju? Ali po 
svojih močeh pomagam posameznikom, družbi, Cerkvi? Sem druge opravljal, 
obrekoval? Sem odpustil svojim bližnjim njihove napake, zavedajoč se, da tudi 
sam nisem popoln? 

3. Zoper sebe: Ali si prizadevam za rast v duhovnem življenju? Ali berem versko 
literaturo in Sveto pismo? Ali sem se čemu odpovedal iz ljubezni do Boga? Ali 
sem iz ljubezni do Jezusa šel kdaj v postu h križevemu potu, bil kaj več pri sveti 
maši, sem kaj več molil in naredil kaj dobrega bližnjim? Ali hodim redno k 
svetemu obhajilu in po potrebi k sveti spovedi? Če je telo svetišče Svetega 
Duha, ali skrbim zanj po duhovni in zdravstveni plati? Sem drugim zgled ali v 
spotiko? Sem odobraval izvenzakonsko življenje, nezvestobo, ločitev, splav, 
nove oblike družin,... in še druge nagovarjal k temu? Kako uporabljam svoj čas? 
Gospodujem televiziji, internetu,.. ali sem se jim usužnjil? 

 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki: med tednom: Katarina 
nedelja: Uroš, Aleš, Miha, Črt 
Čiščenje in krašenje cerkve: C. na Plužne 
Branje: sobota: Branka; nedelja: Andrej                 

OTALEŽ: 
Bralci:  nedelja: Martina 
Čiščenje,krašenje: Nada, Jelka, Zofka 
Strežniki: med tednom: Sara B. 
 nedelja: Nejc, Tadej, Matej K., Aljaž 

NOVAKI:  
Branje:nedelja: Marija G. 
Čiščenje,kraš.: Mažgon 7, Peternelj 10 
Strežniki:  med tednom: Jan 
                 nedelja: Urban, David, Klemen                  

ŠEBRELJE: 
Strežniki: 
med tednom: Benjamin in Urban 
nedelja: Kaja, Mateja, Andraž  

 

 

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 – pevski zbor 
Otalež v petek – veroučenci 5. – 7. razreda skupaj s starši 
Cerkno: v petek – sodelujejo odrasli skavti ter 4. in 5. razred 
Križev pot vedno začnemo ob uri, ko je oznanjena sveta maša. 
 

 

Post pri nas doma: Tretji postni teden: Zberemo se ob znamenju križa. Molili bomo 
tretjo desetko žalostnega dela rožnega venca KI JE ZA NAS S TRNJEM KRONAN BIL. 
Molimo ta teden za našo domovino, da bi se okrepljeni z darovi Svetega Duha modro in 
pravično odločali pri spreminjanju vseh vrst zakonov in ukrepov.  
 

Maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša, le pojdi z mano,… je s trnjem kronan bil 
(3. kitica). 
 

ŽPS in ŽGS Novaki: Na seji v sredo smo sklenili, da bomo za praznovanje 250 letnice 
župnije preuredili prezbiterij v cerkvi. Prezbiterij bomo dvignili za eno stopnico, položili 
nov tlak in naredili nov oltar in ambon. Za to bo potrebno nekaj prostovoljnih ur dela in 
zbrati dobrih 10.000 EUR. Člani sveta so odločili, da bodo pismo poslali v vsako 
gospodinjstvo v novaški župniji. 
 

Svetopisemske urice za otroke bodo v soboto 17. 3. ob 09.30. Lepo vabljeni naši 
predšolski otroci. 
 

Birmanske skupine: bodo v petek, 16. 3. in v soboto 17.3. ob 16.15, zaključek z mašo. 
 

Priprava staršev na krst drugega otroka bo v soboto, 17. 3. ob 15.00 v župnišču v 
Idriji. Predhodna prijava ni potrebna.  
 

Maša v Novakih bo v nedeljo, 18. 3. ob 08.00, ker potem spovedujemo na Bukovem. 

Srečanje za starše prvoobhajancev bo v sredo 14. 3. ob 19.00 v župnišču v Cerknem. 

Križev pot v Zakrižu bo danes, 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 

 

 
Spovedovanje v postnem času: 
Otalež: nedelja, 18. 3. od 09.00 – 10.30 (g. Marjan), sledi sveta maša 
Jagršče: nedelja, 18. 3. od 15.00 – 16.00 (g. Marjan), sledi sveta maša 
Novaki: sobota, 24. 3. od 09.00 – 10.00 (g. Marjan) in od 16.00-17.00 (g. Miro in g. 
Boštjan), sledi sveta maša 
Šebrelje: nedelja, 25. 3. od 15.30 – 17.00 (g. Marjan in Zoran), sledi sveta maša 
Cerkno: petek, 30. 3. od 09.00 – 11.00 (g. Marjan in Zoran) ter 17.00 – 19.00(g. Boštjan 
in Zoran) in nedelja 01. 4. od 17.00 – 19.00 (g. Marjan, g. Marko in Zoran), sledi sveta 
maša. Tisti, ki ste bližje cerkvi, pridite prvi k spovedi. 
Vzemimo si čas za zakrament sprave, dobro se nanj pripravimo in naredimo trden sklep. 
Naj bo spoved sad postnega časa. Naj nam Gospod podari svoj mir! 
 

Mladina iz vseh naših župnij bo imela priložnost za srečanje, pripravo na spoved in 
spoved v soboto, 31. 3. ob 20h v cerkvi v Cerknem. Lepo vabljeni vsi mladi po osnovni 
šoli, tudi če niste vključeni v skavte ali mladinsko skupino. Naj bo Velika noč priložnost 
za srečanje, molitev in zakrament svete spovedi. 
 

Strežniki v Novakih: srečanje in priprava na sveto tridnevje bo v sredo, 14. 3. po maši. 
Lepo vabljeni tudi srednješolci, da se lepo pripravimo na velikonočne praznike. Strežniki 
iz ostalih župnij pa v naslednjih tednih. 
Mladina v Šebreljah bo imela srečanje v petek, 23. 3. zvečer. Vabim, da se srečamo v 
pripravi na pasion. 

 Bližala se je judovska pasha in Jezus 
je šel v Jeruzalem. V templju je našel 
prodajalce volov, ovc in golobov ter 
menjalce denarja, ki so sedeli tam. In 
iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz 
templja z ovcami in voli vred. 
Menjalcem je raztresel denar in 
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa 
rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše 
mojega Očeta ne delajte tržnice!«                 
/Jn 2, 13-16/ 

NASLEDNJA NEDELJA 
JE TRETJA V MESECU. 
Petje je ljudsko, prošnje 
bodo iz škatle, ki je zadaj 
v cerkvah, le napišimo kaj 
spodbudnega.  
V Cerknem sodeluje 
skupina Nauk za odrasle. 

V današnjem 
evangeljskem odlomku 
Jezus očisti tempelj … z 
metlo.  
Če ste ob napisanem 
debelo pogledali, naj vas 
potolažim: Ne, pri čiščenju 
ni uporabil metle, le 
preverjam, kako ste sledili 
današnjemu evangeliju.  
 
Več na internetni župnijski 
strani 


