
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 386 EUR, 4 darovalci 

NOVAKI  

OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 1.000 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 
 

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 

Poned, 30. 1. 
 

Cerkno 18.00 + Srečko Šavli, Mostaniška 20 
8. dan + Frančiška Prezelj, Cerklj. Vrh 23 

Torek,  31. 1. 
Janez Bosco 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
17.00 
 

Molitev hvalnic 
Za družine 
+ Valerija Vojska, Šebrelje 50/a 
Na čast Materi Božji, Šebrelje 34 

Sreda, 1. 2. 
 

 
Cerkno 
 
 

09.00 + Metod Slabe, Cerkljanski vrh 1 
++ Šavli, Pot v Čelo 15 
++ starši Tušar, Trebenče 

Četrtek,  2. 2.  
 

Jezusovo 
darovanje - 

svečnica 

 

Jagršče 
 
Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 

09.00 
 
16.30 
16.30 
18.00 
18.00 

V zahvalo, Idrijske Krnice 4/a 
+ Angela in Peter Božič, Jagršče 10 
+ Dominik Peternelj, Dolenji Novaki 10 
Po namenu, Šebrelje 34/a 
8. dan + Pavlina Peternelj, Otalež 22 
+ Neža Pirih, Labinje 22 
 

PRVI Petek, 3.2. 
Blaž 

Jazne 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

Za duhovne poklice, Jazne 33 
Za duhovne poklice, dar ŽRV (Straža) 
V čast Srcu Jezusovemu za naše družine 

PRVA Sobota,  
4. 2. 

 

Lajše 
Cerkno 

10.00 
18.00 

Za vse žrtve nasilja in za mir na svetu 
++ starši in brat Močnik, Gorje 3 
+ Jože in Antonija Verbič, Platiševa 29 
+ Venceslav in Marjana Platiše 

5. FEB.  2012 
 

Agata, dev., muč. 
 

5. NAV. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+Terezija Razpet in Viktor Peternelj,GN 60 
Vsi pokojni, Oblakov vrh 30 
+ duh. Janez Filipič, dar Straža 20 
+Katarina in Aleksander Jeram, Podpl. 4 
Obl. + Jože Poljanec, Jagršče 6 
Za žive in rajne župljane 

 

*Ponedeljek, torek in petek 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. 

29. 1.– 5. 2. 2012   4. NAV. NED.

 

  LETO: 3, ŠT. 5/12 

 
 
 
 
 
 
 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
Na današnji dan obhajamo že 23. Nedeljo Svetega pisma. Letos poteka pod naslovom 
Nova evangelizacija – Dvignite svoje glave: glejte, vaše odrešenje se približuje. Koliko 
poznamo našo največjo knjigo, iz katere izhaja vse, kar verujemo? Poslušamo sicer 
Božjo besedo pri maši, poslušamo njeno razlago, ampak bistveno je, da se s Svetim 
pismom spozna čisto vsak sam, na sebi primeren način. Tudi ko beremo Sveto pismo 
otrokom, ga spoznavamo. Nikoli ni prepozno za začetek. Tudi prezgodaj ni nikoli, da 
ga predstavimo otrokom. Sveto pismo je temelj naše vere, zato naj ima svoje mesto v 
vsaki družini. Katoliške založbe imajo na razpolago veliko izbiro različnih oblik, 
prirejenih za različne starosti in danes jih res ni težko najti (npr. Zgodbe Svetega 
pisma, Kratko Sveto pismo,…). Vendar pa ne sme manjkati celoten Standardni prevod 
Svetega pisma, po katerem radi posegajmo.  
V Svetem pismu je ogromno prelepih zgodb, ki bogatijo otrokovo domišljijo. Na 
začetku jih lahko pripovedujemo, nato beremo – lahko tudi starejši otroci mlajšim. 
Bistveno je posredovati spoznanje, da nas Bog ljubi in skrbi za nas. »To, kar Bog 
govori ljudem v Svetem pismu, nas lahko varno vodi, ko življenje postane težko; kakor 
luč, ki sveti v temi« (Rock). Kaj ni to eden izmed temeljev, ki bi ga radi položili v 
otroško srce o naravi Boga? Najbolj verodostojno pa bomo ta temelj polagali z 
zgledom: če bomo v Svetem pismu starši spoznavali to »naravo Boga« in na tem 
gradili svoje življenje. V njem namreč lahko najdemo odgovore v vseh časih. Tistih 
dobrih in tistih slabih 

Alenka Hvalica 
 
SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Matija in Luka 

 med tednom: Miha 

Čiščenje in krašenje cerkve
Svečnica: Meta 

: Bevkova ul. 

Branje                

: sobota: Andrej; nedelja: Branka 

OTALEŽ: 
Bralci:
              Nedelja: Danaja 

  Svečnica: Dragica ; 

Čiščenje,krašenje: Bernarda in Beti 
Strežniki:
 Nedelja: Adam, Matej B., Andraž, Tjaša 

 med tednom: Matej B. 

NOVAKI:  
Branje: Jan 
Čiščenje,kraš.: Razpet 40 in Klemenčič 42 
Strežniki:
                nedelja: Urban, David, Klemen 

  med tednom: Žan R. 
                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Urša in Lara 
Strežniki: 

nedelja: Katja, Andraž, Rok, Matevž 
 

 



Molitev pred Najsvetejšim:  
Novaki v četrtek ob 16.10;      
Šebrelje v četrtek ob 16.10 
Cerkno: v petek ob 17.30 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Nauk za odrasle bo v ponedeljek po maši v 
župnijski kapeli v Cerknem. 
 

Obhajilo na dom prinesemo bolnim in 
ostarelim: v četrtek Krnice, Travnik in 
Novaki. V petek pa v župniji Otalež, 
Šebrelje in Cerkno. 
 

Dekanijska konferenca: duhovniki naše 
dekanije bomo imeli v sredo dopoldne 
dekanijsko konferenco v Cerknem, maša ob 
09.00. Lepo ste povabljeni k sveti maši v 
cerkev sv. Ane. 

 
Zakonska skupina ima srečanje v soboto ob 20.30, kot smo dogovorjeni. Povabimo 
tudi nove pare v našo družbo. 
 
Celodnevno češčenje: V soboto je prva sobota v mesecu. 
Lepo vabljeni, da kadarkoli tekom dneva pridete pred 
Najsvetejše v kapelo v župnišču. Vrata bodo odprta od 09.00 
dalje. Vabim tudi k popoldanskim uram, da ne bi bilo brez 
dežurstva pred najsvetejšim. Radi počastimo Najsvetejše in 
molimo za blagoslov naših župnijskih skupnosti. Najsvetejše 
se ob 17.30 prenese v cerkev, sledi sklep češčenja in maša 
ob 18.00. 
 
Prva nedelja v mesecu: v nedeljo po maši molitev za može 
in fante v cerkvi sv. Ane, lepo vabljeni, da se 5 minut po 
maši zberemo k molitvi v cerkvi. 
 
Svečnico – Gospodovo darovanje bomo obhajali v četrtek. S tem praznikom, 
štirideset dni po Božiču, zaključujemo božično dobo. Lepo vabljeni k sveti maši. Po 
stari navadi prinesemo k tej sveti maši sveče, da jih bomo blagoslovili. Pri maši je 
miloščina za sveče ali vosek v cerkvi. 
 
Jaslice v tem tednu pospravimo. Tisti, ki ste jih postavljali, se dogovorite, kdaj vam 
najbolj ustreza, najkasneje pa v petek, da se potem lahko čisti in krasi cerkev. Lepo 
prosim, da se iz cerkva odnese vse, kar naslednje leto ne bo več uporabno. Prav tako 
lepo prosim, da se v cerkvi ali v zakristiji ne hrani starih ikeban, itd. Kdor čisti in krasi 
cerkev, naj vse, kar je odslužilo, odnese v kontejner. To velja za vseh pet župnij, ker so 
me nekateri prosili, da to oznanim. 
Zahvaljujem se skupinam in posameznikom, ki so za letošnje božične praznike v vseh 
petih župnijskih cerkvah tako skrbno pripravili jaslice. Bog povrni vsem! 
 

Tečaj za zakon se bo začel v nedeljo, 5. 2. 2012 ob 17.00 v 
župnišču v Spodnji Idriji. Prijavite se domačim duhovnikom čim 
prej. Tečaj poteka šest zaporednih nedelj po 90 minut. Zelo 
priporočamo, da ga opravite pravočasno, ne tik pred poroko. 
 
Danes je nedelja Svetega pisma. Cerkev nas želi spodbuditi, 
da bi vzljubili Božjo besedo, ki nam je kot pismo ljubljenega 
Očeta posredovano, da bi v njem odkrili, kaj nam bog želi 
spregovoriti na srce. Pri vsaki sveti maši poslušamo Jezusovo 
besedo, da bi nas vodila v življenje. Tudi doma radi vzemimo v 
roke Sveto pismo. Napisano je tako, da ga lahko vsakdo 
razume, ne bojmo se, ker ni pretežko. Da bomo lahko verovali 
Jezusu, moramo najprej poznati njegov nauk. 
 
Katehumenat: Za tiste, ki niso krščeni, za tiste, ki iščejo vero, za tiste, ki so samo 
krščeni, pa bi radi prejeli še ostale zakramente: vsako leto se na prvo postno nedeljo 
začnejo srečanja za uvajanje v vero in priprava na prejem zakramentov. Prej se 
prijavite domačemu župniku. Kristjani, nagovorimo tiste, ki jih imamo radi in jim 
pokažimo pot do vere. 
 
Napovedujemo tradicionalni dobrodelni koncert Vere in luč, ki bo v Osnovni šoli 
Cerkno v soboto, 18. februarja 2012 ob 18.00. Lepo vabljeni. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni delovanju skupine Vera in luč, ki vsak mesec v župnišču v Cerknem 
zbira osebe z motnjo v duševnem razvoju (imenujemo jih lučke) in njihove svojce. 
Skupina je živahna, šteje okrog 30 članov in je odprta tudi za nove člane, ki se lahko 
priključijo našim mesečnim srečanjem, tako lučke kakor spremljevalci in prostovoljci 
vseh starosti. In ne pozabite: sobotna maša bo ta dan eno uro prej, torej ob 17.00! 
 
Obuditev namena pred sv. mašo: papež Pij XI. nam je pred pol stoletja zelo 
priporočil, da k sveti maši pridemo pravočasno in obudimo namen, s katerim smo k 
sveti maši prišli.  Ker nekateri prihajajo k sveti maši tako točno, da že zamujajo , 

spodbujam pravočasnost zato, da se s svojimi besedami 
ali pa z besedami papeža Pija XI. osebno pripravimo na 
sveto mašo. Sem pa zelo hvaležen vsem, ki pred mašo 
prihajate tudi k molitvi rožnega venca. Naj molitev obrodi 
veliko duhovnih sadov za vse nas. Bog povrni! 
Darovati hočem sv. mašo in priklicati na oltar Telo in 
Kri našega Gospoda Jezusa Kristusa po obredu sv. 
rimske Cerkve v hvalo vsemogočnemu Bogu in vsej 
zmagoslavni Cerkvi, v blagor sebi in vsej potujoči 
Cerkvi, za vse, ki so se priporočili mojim molitvam na 
splošno in posebej, in za blagor sv. rimske Cerkve. 
Amen. 
Veselje v miru, poboljšanje življenja, čas za resnično 

pokoro, milost in tolažbo Svetega Duha, stanovitnost v dobrih delih naj nam 
podeli vsemogočni in usmiljeni Gospod. Amen.        /Pij XI., papež/ 
In ne pozabimo: Pravočasnost bo nam v korist, zamujanje pa je moteče za naše 
bližnje. 
 

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je 
šel v shodnico in učil.  Strmeli so nad 
njegovim naukom, kajti učil jih je kakor 
nekdo, ki ima oblast, in ne kakor 
pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav 
tedaj človek z nečistim duhom in je 
zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus 
Nazarečan? Si nas prišel pokončat? 
Vem, kdo si: Sveti, Božji.«  
 Jezus pa mu je zapovedal:  
»Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh 
ga je stresel, zavpil z močnim glasom in 
šel iz njega.  Vsi so se tako začudili, da 
so razpravljali med seboj: »Kaj je to? 
Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim 
duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In 
glas o njem se je takoj razširil po vsej 
okolici Galileje.    /Mr 1, 21-28/ 

Molim te ponižno, 
skriti Bog nebes, 
ki v podobi kruha 
tajno bivaš res. 
Glej, srce ti svoje 
čisto izročim, saj 
pri misli Nate, v 
Te se ves topim. 
/sv. TomažAkvinski/ 

Tvoja beseda je 
svetilka mojim 
nogam! 

 

 
Točnost je lepa 

čednost 


