
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 575 EUR, 10 darovalcev 

NOVAKI  

OTALEŽ  

ŠEBRELJE Za župnišče Cerkno: 30 EUR 
JAGRŠČE  

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

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

 

 

 
MAŠE V TEM TEDNU 

 

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 
 

Poned, 26. 3. 
 

Cerkno 19.00 V zahvalo, Straža 
+ Alojzija Pirih in Rozalija Tušek, Treben. 14 
 

Torek,  27. 3. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
19.00 

Hvalnice 
V čast sv. Ani in sv. Jožefu 
+ Franc Ozebek, Šebrelje 41 
V dober namen, Nova Gorica 

Sreda, 28. 3. 
 

 

Novaki 
 
Cerkno 
 

 

19.00 
 
19.00 

+ Pavla Peternelj, Sedejev trg 5 
+ Franc in Ivana Obed, Gor. Novaki 27 
+ Peter, Rozalija, Ivan Čelik, Gorenjska c 29 

Četrtek,  29. 3.  
 

 

Šebrelje 
 
Zakriž 
 

19.00 
 
19.00 
 

Za vse pokojne, Šebrelje 56 
++ starši in brat Vojska, Šebrelje 78 
8. dan + Anton Peternelj, Zakriž 4 

Petek, 30. 3. 
 

Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

 
 

17.30 
19.00 
19.00 

+ Irena, Ivan in sorodniki Črnilogar, Šeb 42a 
Obl. + Franc Peternelj, Plužnje 11 
Vsi pokojni, Čeplez 13 
+ Jože Verbič, Platiševa 29 

Sobota, 31. 3. 
 

Cerkno 19.00 Vsi pokojni, Planina 14 
+ Katarina in Darja Gaberšček, Zakriž 1 
V čast brezmadežnemu Srcu M., Cerklj. vrh 

01. APRIL 2012 
 

6. POST. NED. 
 

cvetna ned. 
 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
Cerkno 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
19.00 
 
 

 

+ Janez in Roza Peternelj, Dol. Novaki 3 
+ Albin in sorodniki Makuc, Šebrelje 55 
+ Frančiška Jereb, Plužnje 
+ Stanka Pirih, Trebenče 14; za župnijo 
30. dan + Eva Tušar, Straža 42 
V zahvalo, dar Štucin 

 

 
*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. 

 

25.3. – 1.4. 2012   5. POST. NED.  LETO: 3, ŠT. 13/12 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

Te dneve je v naših župnijah v ospredju velikonočna spoved. Zakrament, ki 
je marsikateremu kristjanu zoprn, ampak 
zakrament sprave je za krščansko življenje 
zelo pomemben. Mogoče so naši predsodki 
povezani s tem, da nam je bila kot otrokom 
spoved narobe predstavljena in so nam z njo 
celo grozili in se še kot odrasli tega nismo 
znebili. Želeti si spovedi pomeni dojemati 
spoved kot darilo. Molitev je pogovor, 
spoznavanje, vzpostavljanje odnosa z 
Bogom. V najbolj splošnem pomenu je greh 
oddaljitev od Boga, prekinitev odnosa z 
Bogom. In kaj je spoved? »Je Jezusovo 
povabilo nam, da s starim prenehamo in 
začnemo z novim.« Preko duhovnika, pogovora z njim nam Bog prihaja naproti. 

Sposobnost odpuščati in prositi odpuščanja je pogoj za vse oblike sprave z 
Bogom.  Pri otroku se bo ta sposobnost najprej oblikovala v družini: ko bo 
spoznaval in dojemal posledice svojih dejanj, zaradi katerih se bo odnos med 
družinskimi člani prekinil. Če je otrok že doživel, kako sta se starše sprla in sta se 
pobotala, se opravičila, bo s pomočjo staršev znal poiskati pot od svoje napake do 
prošnje za odpuščanje. In bo potrjen s strani mame ali očeta: »Zdaj pa je spet 
dobro.« Skozi potrditve in usmerjanje staršev si bo otrok oblikoval vest - čut za 
dobro in za slabo. Družina je za to »idealen poligon«.  

Če bomo na tak način dojemali tudi spoved, nam ne bo več prisila, ampak 
priložnost, ki si jo bomo želeli večkrat in ne samo enkrat ali dvakrat na leto. 

 
Alenka Hvalica 

 
 
 

 



V današnjih hitrih časih 
velikokrat nismo pripravljeni na 
setev, sami nismo pripravljeni 
biti zrno in raje vse to 
prelagamo na druge in iščemo 
razno razne izgovore … pa 
zakaj ravno jaz… Toda sadove 
pa bi radi želi vsi, mar ne? 
 

Več na župnijski internetni 
strani 

SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 

CERKNO: 

Strežniki: med tednom: Primož 

nedelja: Primož, Matic, Žan, Žan, Luka, Matija 
Čiščenje in krašenje cerkve: Cerkljan. vrh 
Branje: sobota: Klara; nedelja: Mihaela 

Pasjon v nedeljo: člani ŽPS in birmanci                 

OTALEŽ: 

Bralci:  nedelja: Uroš 
Pasjon: po dogovoru 
Čiščenje,krašenje: Anita in Janja 
Strežniki: med tednom: Maja K. 
 nedelja: Aljaž, Tjaša, Jaka, Rok, Adam 

NOVAKI:  

Branje:nedelja: Karman 
Pasjon: Urban, Jan, Klemen, Barbara in 
birmanci 
Čiščenje,kraš.: Bevk 15, Bevk T. 15 
Strežniki:  med tednom: Urša 
              nedelja: Sonja in Žan, Ana, Neža                  

ŠEBRELJE: 

Strežniki: 
Pasjon berejo mladi 
med tednom: Klavdija 
nedelja: Jaka, Dejan, Urša, Lara  

 

 

Molitev pred Najsvetejšim in priložnost za sveto spoved:  

Novaki v sredo ob 18.40;      
Šebrelje v četrtek ob 18.40 
Otalež v petek ob 18.40 
Cerkno v petek ob 18.30  
 

Češčenje Najsvetejšega bo v soboto po 

maši v Cerknem, kratke misli, 
premišljevanje, pesem. Lepo vabljeni. 
 

Verouk je reden za vse skupine. 

Veroučenci prvega razreda (Cerkno), 
obe skupini, bodo imeli verouk jutri, 
naslednji teden pa ne bo verouka, zato 
naj pridejo jutri vsi, ki jih starši lahko pripeljejo.  
V Šebreljah bo verouk za vse otroke od 1. – 6. r v torek ob 18.00 v župnišču.  
 

Nauk za odrasle: v ponedeljek po maši v župnijski kapeli Cerkno 
 

Medžupnijska Karitas bo imela srečanje v sredo po večerni maši v Cerknem. 
 

ŽPS in ŽGS Novaki: kratko srečanje v sredo po maši v cerkvi. 
 

Prva sveta spoved za naše prvoobhajance bo v soboto, 31. 3. ob 09.00 v cerkvi v 

Cerknem. Vabljeni k sveti spovedi tudi starši, saj je pred nami Velika noč. Otroke bova 
spovedovala domača duhovnika, na razpolago pa bo tudi župnik iz Bukovega. 
 

 

Križev pot v tem tednu: 

Novaki: v sredo, otroci od 6. – 9. R. 
Šebrelje: petek – mladina 
Otalež v petek – bralci 
Cerkno: v petek – SKVO in 7. R. 
Križev pot vedno začnemo ob uri, ko je oznanjena 
sveta maša. Sodelavci pri križevem potu naj pridejo 
15 minut pred mašo v zakristijo. 
 

Maše v tem tednu zaključujmo s pesmijo Duša, le 

pojdi z mano,… je strašno križan bil (5. kitica). 

Post pri nas doma: Peti postni teden: Zberemo se ob znamenju križa. Molili bomo peto 

desetko žalostnega dela rožnega venca KI JE ZA NAS KRIŽAN BIL. Molimo ta teden, da bi 
spoved, ki smo jo ali jo bomo opravili, vsem prinesla spreobrnjenje in nove odločitve v hoji 
za Jezusom. 
 

Radijski misjon na radiu Ognjišče: V tem tednu bomo lahko po radiu Ognjišče spremljali 

radijski misijon. Že sedmo leto bomo v petem postnem tednu deležni postnih spodbud. Ker 
bo v petek spravni dan, bo po večjih župnijah priložnost tudi za sveto spoved. V Idriji bo 
priložnost za sveto spoved cel dan, v Cerknem pa dve uri dopoldne in dve uri popoldne. 
 

Spovedovanje v postnem času: 

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: v petek vabljeni k sodelovanju pri križevem potu, takoj po maši še 

razdelitev vlog za pasjon. 
 

Oljke: Danes po maši boste lahko vzeli oljčne vejice, dar je namenjen za župnijski dom 

Cerkno. Bog povrni.  
 

Cvetna nedelja: če bo lepo vreme, bo blagoslov oljk po običajni navadi izven cerkve, potem 

gremo v procesiji v cerkev. Zato se na začetku maše zberemo 
zunaj k blagoslovu zelenja. Procesija v cerkev naj bo simbol 
Jezusovega vhoda v Jeruzalem. 
 

Strežniki: pripravili se bomo na velikonočne praznike, zato 

prosim strežnike, da gotovo pridete na srečanje: 
Šebrelje: četrtek ob 18.00  
Cerkno: petek po maši 
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. 

»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. 
Resnično, resnično, povem vam:  
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne 
umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi 
obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga 
bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje 
na tem svetu, ga bo ohranil za večno 
življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi 
moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo 
počastil Oče.«     /Jn 12, 23-26/ 

 


