
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 370 EUR, 4 darovalci 

NOVAKI Za župnišče Cerkno: 40 EUR, en darovalec 
Za Karitas: 50 EUR, en darovalec 

OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 100 EUR, en darovalec 
 

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE Za župnišče Cerkno: 50 EUR, en darovalec 
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Bog povrni! 
 

 
 

 
MAŠE V TEM TEDNU 

 

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 

Poned, 6. 2. 
 

Cerkno 18.00 ++ starši Sedonja, Močnikova 15 
V čast Materi Božji in sv. Jožefu 

Torek,  7. 2. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
17.00 
 

Molitev hvalnic 
+ Danica Bogataj, Idrija 
V čast Lurški MB za zdravje, Šebrelje 27/a 
++ starši in brat Pavšič,sestra Valerija, Š53b 

Sreda, 8. 2. 
 

 
Šebrelje 
Novaki 
 
Afrika 
Cerkno 
 
 

15.00 
17.00 
 
 
18.00 

Pogreb + Justina Lapanja, Šebrelje 85 
+ Milka in Franko Podobnik, Novaki 
++ Kejžar in Nedižavec, GN 26, dar DN 36 
+Anton in sorodniki Kokelj, Dol. Novaki 32 
++ Tušar, Straža 16 

Četrtek,  9. 2.  
Polona, dev., 

muč. 

 

Zakriž 
Šebrelje 
 

17.00 
17.00 

++ starši Trpin, Zakriž 13 
Po namenu, Šebrelje 34/a 
Po namenu, Oblakov vrh 

 Petek, 10.2. 
 

Otalež 
 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
 
18.00 

+ Angela, Albin in starši Golja, Lazec 18 
++ st. Seljak, b. Herman in Silvij, Otalež 45/a 
8. dan + Veronika Čadež, Podpleče 18 

Sobota, 11 2. 
Lurška MB 

I.Krnice 
Cerkno 

17.00 
18.00 

+ Franc in Jožefa Kenda, Idr. K. 40 
++ starši Petrovčič, Mostaniška 47 
+ Gabrijel Obid, Labinje 24 
+ Karolina Zakonjšek, Sp. Idrija 
 

12. FEB.  2012 
 
 

6. NAV. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Filip in vsi Razpet, Gor. Nov. 20 
8. dan + Justina Lapanja, Šebrelje 85 
++ Pisk, Jazne 
Obl. + Damijan Tušar, Rožna 10 
Za žive in rajne župljane 

 

*Od ponedeljka do petka bo v Cerknem maša v župnišču. 
*Maša v Jagrščah bo spet v nedeljo, 19.2. ob 11.30 za ++ starše, Id. Kr. 23 

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

5. – 12. 2. 2012   5. NAV. NED.

 

  LETO: 3, ŠT. 6/12 

 
 
 
 
 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
Kdaj ste se nazadnje usedli skupaj kot družina in se resnično 

pogovarjali? Brez prižgane televizije, brez drugih  motečih dejavnosti? 
«Družinski odnosi so glavna moka, iz katere je spečena pogača družinske 
sreče, slabi družinski odnosi pa glavnina peklenske sopare, v kateri se scvrejo 
družinski člani razrvane družine,« piše Jože Ramovš v eni svojih knjig. In 
nadaljuje, da se odnosi odražajo v medsebojni komunikaciji. »Če vsak 
družinski član lahko pove in pokaže, kar misli in čuti, ne da bi pri tem vzbudil 
nezadovoljstvo ali nasprotovanje. Če vsak pozorno posluša druge, tako da 
dojame, kaj so hoteli povedati in pokazati, ne pa, kar si sam misli, da hočejo 
povedati. Če so se vsi voljni med seboj pogovoriti o vseh skupnih stvareh 
tako, da se prej ali slej sporazumejo.« To so znaki, da je družinski pogovor »v 
redu«. 
 

V povezavi s tem mi prihaja na misel odgovor p. Vitala Vidra, ki se 
dolga leta posveča zakoncem, na vprašanje, kaj označuje dober zakon. 
Izrekel je samo eno misel: kadar zakonec vsak dan ve, kaj se dogaja s 
sozakoncem. Mislim, da isto velja za naše otroke, čeprav jih na žalost 
marsikdaj v naglici preslišimo, kaj nam imajo povedati. Poslušanje je veščina, 
ki se je morajo otroci naučiti od nas. Nemogoče je, da bi vedno poslušali z vso 
pozornostjo, a omogočiti moramo čas in prostor (mogoče enkrat na teden 
okrog družinske mize ali v dnevni sobi), da pridejo do besede vsi v družini in 
so (smo) takrat slišani v polnosti. Družinska ura se lahko začne s preprostim 
vprašanjem, kako smo preživeli pretekli teden. Mogoče prvič ne bo steklo 
gladko, ampak kot povsod drugod velja tudi v pogovoru, da vaja dela mojstra. 
Pogosto slišimo opazke, da se ne znajo ne mladi ne odrasli kulturno obnašati. 
A v resnici to pomeni, da preprosto ne znamo poslušati drug drugega in se 
pogovarjati. Zato začnimo doma. In nikoli ni prepozno. 

Alenka Hvalica 
 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
Nedelja: Primož, Matic, Žan, Žan 

 med tednom: Črtomir 

Čiščenje in krašenje cerkve: Zakriž II. 
Branje                

: sobota: Pija; nedelja: Klara 

OTALEŽ: 
Bralci:  Nedelja: Darjan 
Čiščenje,krašenje: Kati in Ladislava 
Strežniki:
 Nedelja: Tadeja, Ines, Nejc, Tadej 

 med tednom: Andraž F. 

NOVAKI:  
Branje: Jerca in Marjanca 
Čiščenje,kraš.: Peternelj 49, Eržen 65 
Strežniki:
                nedelja: Sandra in Urša 

  med tednom: Ana 
                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Rok in Matevž 
Strežniki: 

nedelja: Manca, Rebeka, Maja, Maša 
 

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

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Prva nedelja v mesecu: danes po maši 
molitev za može in fante v cerkvi sv. 
Ane, lepo vabljeni, da se 5 minut po maši 
zberemo k molitvi v cerkvi. 
 

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. In 
ne spreglejte: sobotna maša bo ta dan eno uro prej, torej ob 17.00! 
 

Animacijska skupina Vera in luč bo v četrtek ob 19.00 v župnišču v Cerknem. 
 

Animatorji birmanskih skupin: srečamo se v petek po maši v župnišču v Cerknem. 
Birmanske skupine bodo v petek 17.2. in v soboto 18. 2., vedno ob 16.30. 
 

Animatorji Svetopisemskih uric za otroke se dobimo v soboto ob 09.00. 
Svetopisemske urice za otroke bodo v soboto, 18. 2. ob 09.30. 
 

Občni zbor odraslih skavtov bo v soboto zvečer, začetek z mašo ob 18.00. 
 

Zahvala: V času med praznikom Vseh svetih in svečnico običajno prinašate bero za 
župnika in kaplana. Vsem dosedanjim darovalcem se iskreno zahvaljujeva za vaše 
darove. Prav tako se zahvaljujem za drva, ki smo jih letos dobili iz župnije Cerkno in 
Novaki, nazadnje pa še iz Idrijskih Krnic. Za vašo skrb za oba duhovnika se iskreno 
zahvaljujem. Bog povrni! 

Iz papeževega pisma ob svetovnem dnevu bolnikov:  
Ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga bomo praznovali 11. februarja 
2012, ob spominu na blaženo Lurško Devico, želim obnoviti svojo 
duhovno bližino do vseh bolnikov, ki so v oskrbi domov ali njihovih 
družin ter vsakemu posebej izraziti pozornost in naklonjenost 
celotne Cerkve. V velikodušnem in ljubečem sprejemanju vsakega 
človeškega življenja, predvsem šibkega in bolnega, kristjan izraža 
pomemben vidik svojega evangeljskega pričevanja, ko hodi za 
Kristusom, ki se je ponižal pred gmotnim in duhovnim trpljenjem 
človeka, da bi ga tako ozdravil.   … 
Ob branju evangelijev je jasno razvidno, da je Jezus vedno kazal posebno skrb do 
bolnikov. Ni le poslal svojih učencev negovati njihovih ran (prim. Mt 10,8; Lk 9,2; 10,9), 
ampak je za njih tudi ustanovil poseben zakrament: bolniško maziljenje. Jakobovo 
pismo izpričuje prisotnost tega zakramentalnega dejanja že v prvi krščanski skupnosti 
(prim. 5,14–16): z maziljenem bolnega, ki ga spremlja molitev starešin, celotna Cerkev 
priporoči bolnika trpečemu in poveličanemu Gospodu, da lajša njegovo trpljenje in ga 
reši; resnično jih spodbudi, da se duhovno povežejo s trpljenjem in smrtjo Kristusa in 
tako prispevajo k dobremu Božjega ljudstva. 
Ta zakrament nas vodi k poglobljenemu razmišljanju o dvojni skrivnosti Oljske gore, 
kjer se je Jezus znašel v dramatičnem soočenju s potjo, ki mu jo je nakazal Oče – pot 
trpljenja, to je najvišje dejanje ljubezni in jo je sprejel. V tisti uri bridkosti je 
posredovalec, ki nosi v sebi in nase naloži trpljenje in bridkosti sveta ter jih preobrazi v 
krik Boga. Postavi jih pred oči v Božje roke in jih tako resnično prinese do trenutka 
odrešenja (Lectio divina. Srečanje z župnijskimi duhovniki iz Rima, 18. februar 2010). 
Toda »Oljska gora je tudi kraj, od koder se je dvignil k Očetu in je potemtakem kraj 
odrešenja … Ta dvojna skrivnost Oljske gore je vedno tudi 'na delu' znotraj 
cerkvenega zakramentalnega olja … znamenje Božje dobrote, ki se razširja, da se nas 
dotakne« (Pridiga pri krizmeni maši, 1. april 2010). Pri bolniškem maziljenju je olje kot 
zakramentalno znamenje darovano tako rekoč »kot Božje zdravilo, … ki nas prepriča o 
njegovi dobroti, nam podari moč in tolažbo, hkrati pa istočasno kaže onstran bolezni 
na jasno ozdravljenje, ki je vstajenje (prim. Jak 5,14)« (prav tam). 
Ta zakrament si danes zasluži večjo pozornost tako v teoloških razmišljanjih, kakor 
tudi v sami pastorali med bolniki. S pravim vrednotenjem vsebine liturgičnih molitev, ki 
so prilagojene različnim človeškim situacijam, povezanih z boleznijo in ne samo, ko je 
oseba na koncu svojega življenja (prim. Katekizem Katoliške Cerkve, 1514), bolniško 
maziljenje ne sme veljati za majhen zakrament, ko ga primerjamo z drugimi. Pozornost 
in pastoralna skrb za bolne je po eni strani znamenje Božje tankočutnosti do tistih, ki 
trpijo, po drugi strani pa prinaša duhovni blagor duhovnikom, kakor tudi vsej krščanski 
skupnosti, zavedajoč se, kar je storjeno najmanjšim, je storjeno Jezusu samemu (prim. 
Mt 25,40).   … 
Poglobitev v Kristusovo velikonočno skrivnost, ki jo moremo doseči tudi s prejemanjem 
duhovnega obhajila, ima poseben pomen, ko je evharistija podeljena in sprejeta kot 
sveta popotnica (viaticum). V tem obdobju življenja nam Gospodove besede povedo 
še več: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil 
poslednji dan« (Jn 6,54). Evharistija, še zlasti kot sveta popotnica, je – po besedi sv. 
Ignacija Antiohijskega – »zdravilo nesmrtnosti, protistrup proti grehu« (Pismo 
Efežanom, 20: PG 5, 661); zakrament prehoda iz smrti v življenje, iz tega sveta k 
Očetu, ki pričakuje vsakogar v nebeškem Jeruzalemu.   … 

/Celotno pismo papeža Benedikta XVI. lahko preberete na župnijski spletni strani./ 

 Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in 
Janezom takoj napotili v Simonovo in 
Andrejevo hišo.  Simonova tašča je ležala, ker 
je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. 
Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. 
Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko 
pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so 
prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. 
Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil 
je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in 
izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil 
govoriti, ker so ga poznali.  

    Mr 1, 29-34 

 


