
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 140 EUR, 4 darovalci 

NOVAKI Za žuipnišče Cerkno: 20 EUR, en darovalec 

OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 20 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 

 

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 

Poned, 19. 3. 
Sv. Jožef 

Cerkno 18.00 + Valentin Kavčič, Gozdarska pot 2 
+ Jože Jereb, Straža 17 

Torek,  20. 3. 
 

Cerkno 
 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
 
18.00 

Hvalnice 
++ starši Sedej, Rožna 10 
V čast sv. Ani in sv. Jožefu 
++ Lapanja, Šebrelje 24 

Sreda, 21. 3. 
 

 

Novaki 
 
Cerkno 
 
 

18.00 
 
18.00 

++ Primožič, Gorenji Novaki 58 
Vsi pokojni, Gorenji Novaki 32 
+ Jože Močnik, Poljane 22 

Četrtek,  22. 3.  
 

 

Šebrelje 
Zakriž 
 

18.00 
18.00 
 

V priprošnjo in zahvalo, Šebrelje 24 
+ Ivan Prezelj, Zakriž 21 
+ Dora Prezelj, Zakriž 5 

Petek, 23. 3. 
 

Otalež 
 
Cerkno 
 
 

 

18.00 
 
18.00 

+ Davorin Likar, Otalež 28 
+ Vinko Kogoj, Lazec 1 
+ Stane Frelih, Cesta OF 14 

Sobota, 24. 3. 
Gospodovo 

oznanje. Mariji 

Novaki 
 
Cerkno 

17.00 
 
18.00 

+ Franc Koblar, Dol. Novaki 34 
++ starši Obid in Štefan Purgar, DN 18 
+ Rozalija in Viktor Kalan, Poljane 22 

25. MAR. 2012 
 

5. POST. NED. 
 

tiha ned. 

Novaki 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

 
Šebrelje 
 
 

08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

 
17.00 
 
 

+ Rozalija in Janko Kokelj, Gor. Novaki 31 
++ Zajc, Plužnje 45 
+ Marija Svetičič, Pot na Zavrte 4 

++ starši, bratje, sestra Štucin, Jag. 21, dar Jaz. 17 
++ Seljak in Erjavec, Jagršče 4 
za žive in rajne župljane 
 

 

 
*V torek in sredo bo v Cerknem maša v župnišču. 

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

 
. 

 

18. – 25. 3. 2012   4. POST. NED.  LETO: 3, ŠT. 12/12 

 
 
 

 
 

 

 

 
DESET NASVETOV ZA RODOVITEN POSTNI ČAS belgijskega kardinala 
Godfrieda Danneelsa s pripisom: »Vendar pravila ne pomenijo nič, če nas 
ne približajo Bogu in ljudem. Ali pa če nas naredijo zagrenjene. V tem času 
se moramo truditi, da postajamo lažji in bolj veseli« 

1. Moli. Vsako jutro  očenaš in vsak večer zdravamarijo. 
2. Poišči v nedeljske evangeliju stavek, ki ga boš premišljeval ves 

teden. 
3. Kadarkoli kupiš kaj takega, česar ne potrebuješ nujno za življenje, 

daj nekaj tudi revežem ali kaki dobrodelni ustanovi. Podari jim 
majhen odstotek. Preobilje terja delitev. 

4. Naredi vsak dan komu kaj dobrega, preden te kdo za to prosi. 
5. Ko ti da kdo neprijeten predlog, mu ne vračaj enakega z enakim. To 

ne poravnava stvari. Dejansko te potegne v kolesje zla. Raje se za 
minuto ustavi in ustavilo se bo tudi kolo. 

6. Če po četrt ure neuspešnega »prebiranja« z daljincem ne najdeš 
nobene pametne oddaje na TV, izključi aparat in vzemi v roke 
knjigo. Ali pa se pogovarjaj s tistimi, ki živijo s teboj. 

7. Od mize vstani vedno nekoliko lačen. Strokovnjaki za 
prehranjevanje svetujejo: delaj tako vse leto. 

8. 'Od – pustiti' je najvišja stopnja glagola 'dati' ('par-donner' / 'donner'. 
9. Večkrat si že obljubil, da boš koga poklical po telefonu ali ga obiskal 

Stori to vendar! 
10. Ne daj se zavesti reklamam, ki oglašujejo popuste. Sicer je res 30% 

ceneje. Toda tvoja omara za obleko začenja pokati in je za 30% 
preveč nabasana. 

 
Iz knjige Dragoceno darilo zgodb (ur. Božo Rustja, Ognjišče 2010)  priredila 
Alenka Hvalica 
 
 
 
 



Naš Bog ni poženščen, 
niti ni možača. Je 
ravno prav moški in 
ravno prav ženska. 
Kakor je kdaj potrebno, 
da nam le lahko stoji 
ob strani. 

Več na župnijski 
internetni strani 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 

CERKNO: 

Strežniki: med tednom: Luka Makuc 

nedelja: Lucija, Aleksandra, Ksenja, Katarina 
Čiščenje in krašenje cerkve: Zakriž I. 
Branje: sobota: Mihaela; nedelja: Pija                 

OTALEŽ: 

Bralci:  nedelja: Katarina 

Čiščenje,krašenje: Pavla, Bojana, Dragica 
Strežniki: med tednom: Nina Š. 
 nedelja: Sara, Nina, Maja, Suzana 

NOVAKI:  

Branje:nedelja: Katja K. 
Čiščenje,kraš.: Mlakar 14, Bevk 14a 
Strežniki:  med tednom: Sandra 
                 nedelja: Sandra in Urša                  

ŠEBRELJE: 

Strežniki: 
med tednom: Jaka in Dejan 
nedelja: Tina, Sara, Benjamin, Urban  

 

 

 

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. Veroučenci bodo 

imeli spoved. V Šebreljah bo spoved za otroke od 3. – 
6. R. v torek ob 16.45, v Otaležu pa za otroke od 4.- 
7. R v petek ob 17.00 
  
 

Križev pot v tem tednu: 

Novaki: v sredo, otroci od 1. – 5. R. 
Šebrelje: četrtek – starši veroučencev in otroci 2. – 7. R. 
Otalež v petek – člani ŽPS in ŽGS 

Cerkno: v petek – člani ŽPS in ŽGS, zbor ter 6. R 

Križev pot vedno začnemo ob uri, ko je oznanjena sveta maša. Sodelavci pri križevem potu 
naj pridejo 15 minut pred mašo v zakristijo. 
 

 

Post pri nas doma: Četrti postni teden: Zberemo se ob znamenju križa. Molili bomo četrto 

desetko žalostnega dela rožnega venca KI JE ZA NAS TEŽKI KRIŽ NESEL. Molimo ta 
teden za naše družine, da bi po zgledu Svete družine ohranjali družinske in krščanske 
vrednote. 
 

Maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša, le pojdi z 

mano,… je nesel težki križ (4. kitica). 
 

Teden družine: Med svetim Jožefom (19. 3.) in 

Gospodovim oznanjenjem Mariji (25.3.) vsako leto 
obhajamo teden družine. Priložnost, da molimo za naše 
družine. 
 

Praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika in očetovski 

praznik bo jutri, 19. 3. Vabljeni k sveti maši, tudi očetje! 
 

Materinski dan letos obhajamo en dan prej, 24. 3., ker je v 

nedeljo postna nedelja. Otroški pevski zbor bo v soboto 

sodeloval pri maši, po maši pa bo zapel mamicam. Lepo vabljeni k sveti maši. 
 

Premik ure na poletni čas: v noči iz sobote na nedeljo bomo v tem tednu baje prestavili 

urine kazalce za 60 minut naprej.  
 

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. 
 

 

Mladina v Šebreljah bo imela srečanje v petek, 

23. 3. zvečer. Vabim, da se srečamo v pripravi na 
pasion. 
 

Oljke: Odrasli skavti bodo letos sami priskrbeli 

oljke za vseh naših pet župnij z namenom, da bo 
dar za oljke letos namenjen gradnji župnijskega 
doma v Cerknem. Prejšnja leta je dar za oljke šel 
za Istrske cerkve. Oljke boste dobili naslednjo 
nedeljo, 25. 3., eno nedeljo pred cvetno. Oljke 
bomo delili po maši in ne prej. 
 

Strežniki: pripravili se bomo na velikonočne 

praznike, zato prosim strežnike, da gotovo pridete 
na srečanje: 
Šebrelje: četrtek ob 17.00 
Cerkno: sobota ob 10.00 
Novaki: v soboto ob 10.00 
Otalež: petek po maši 
 

Krizmena maša: Na veliki četrtek bo ob 

somaševanju večine duhovnikov v Kopru g. škof 
posvetil sveta olja (krstno, krizmo in bolniško 
olje). Ker ste nekateri izrazili željo, da bi bili 
navzoči pri tej sveti maši, bomo šli z avtobusom, če bo vsaj 20 prijavljenih. Prijavite se 
duhovnikoma do 31. 3. Odhod bo okrog 07.00, maša v Kopru ob 09.30, vrnitev okrog 14.30. 
Cena prevoza okrog 10 EUR, odvisno od števila potnikov. 
 

Napovedujemo krstno nedeljo: V vseh naših župnijah bomo imeli praznik svetega krsta na 

Belo nedeljo, 15. aprila. Starši, čim prej v župnišču prijavite svoje otroke za krst. V župnišču 
lahko kupite krstne sveče, ročno izdelane, cena med 13 in 16 EUR. 

In kakor je Mojzes povzdignil 
kačo v puščavi, tako mora 
biti povzdignjen Sin 
človekov, da bi vsak, ki 
veruje, imel v njem  
večno življenje.  
Bog je namreč svet tako 
vzljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak bi imel 
večno življenje. Bog namreč 
svojega Sina ni poslal na 
svet, da bi svet sodil, ampak 
da bi se svet po njem rešil.   
                        /Jn 3, 14-17/ 

 

»Ko bom povzdignjen na križ,  

bom vse pritegnil k sebi!« 
 

Vsak križ ima dve strani. 

Zadnja je še prazna. Obrnimo 

vsak svoj križ. Prevzemimo svojo 

stran. 
 

V življenju se vedno srečujemo s 

trpljenjem, manjšim ali večjim, ne 

glede na to, kako ga sprejmemo, 

dobro ali slabo. 
 

Jezus je na križu.  

         Tudi jaz pojdem tja. 
 

Vse male križe svojega življenja 

bom sprejel z veseljem, kajti ko 

trpim s Teboj, Ti pomagaš vse 

pritegniti k sebi! 

                              /Chiara Lubich/ 


