
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 516 EUR, 4 darovalci 

NOVAKI  

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 

 

 
19. FEB.  2012 

 

 
7. NAV. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Julijana Bevk, Dol. Novaki 38 
+ Peter Erjavec in Barbara P., Šebr. 27/a 
+ Vinko in starši Jereb, Jazne 33 
++ starši Rolih, Močnikova 10 
++ starši, Id. Krnice 23 
Za žive in rajne župljane 

Poned, 20. 2. 
 

Cerkno 07.40 
08.00 

Hvalnice 
+ Štefan Svetik, Straža 27 
V čast sv. Jožefu in sv. Ani 

Torek,  21. 2. 
Peter Damiani 

Cerkno 
 

18.00 30. dan + Boris Trinka, Podlanišče 2/a 
Po namenu darovalca, Straža 

Sreda, 22. 2. 
 

Pepelnica 
Jagršče 
Otalež 
Šebrelje 
Novaki 
Cerkno 
 
Afrika 
 
 

10.00 
16.30 
16.30 
18.00 
18.00 

++ starši, Idrijske Krnice 24 
++ Podobnik in Vončina, Travnik 17 
+ Leopolda in Rafael Šturm, Reka 17 
++ Lahajnar, Dol. Nov. 27, dar DN 24 
+ Kandido Birtič in ++ Štravs, Prek. br. 11 
Za vse prejete dobrote, Poče 17 
Na čast materi Božji, Novaki 

Četrtek,  23. 2.  
Polikarp 

 

Šebrelje 
 
 

18.00 
 
 

++ starši Likar, Šebrelje 27/a 
+ Janko in Milka Božič, Šebrelje 2 
Na čast Materi Božji za zdravje, Šebrelje 18 

 Petek, 24. 2. 
Matija, ap. 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

30. dan + Pavlina Peternelj, Otalež 22 
+ Viktor Prezelj, Pot na Zavrte 32 
++ družina Filipič, Podlanišče 40 

Sobota, 25. 2. 
 

Cerkno 18.00 + Jože Primožič, Podpleče 9 
+ Franc in Marija Šinkovec, Poljane 8 

 
26. FEB.  2012 

 

 
1. POST. NED. 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

+ Franc in Ivana Obed, Gor. Novaki 27 
+ Jerica in Franc Lapanja, Šebrelje 79 
++ Bevk, Jazne 31;      za župnijo 
+ Gabrijel Lahajnar, Planina 14 
Za duhovne poklice, Id. Krnice 5 

 

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

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

 

19. – 26. 2. 2012   7. NAV. NED.

 

  LETO: 3, ŠT. 8/12 

 
 
 
 
 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

 
V tem tednu ponovno stopamo v sveti postni čas. Znamenje, ki v tem času 
prihaja v ospredje, je KRIŽ. Znamenje vere in upanja v Jezusa Kristusa. 
Znamenje, ki ga naredimo z roko in včasih tako površno, da pozabimo, da po 
njem Bog daje svoj blagoslov. 
Znamenje, s katerim označimo trpljenje, stisko, ki jo nosimo. 
Zelo pomenljiv začetek posta je obred pepelenja na pepelnično sredo, ko 
duhovnik naredi na čelo vsakega znamenja križa z besedami: »Spreobrni se 
in veruj evangeliju.«  
 »Kakšen post?« je naslov sestavka, izrezanega od nekod, ki mi je prišel pod 
prste, ko sem urejala eno izmed mojih mnogih map. In nadaljuje:  
 

Post – da bi imeli več časa, 
post - da bi zgolj izpolnili versko dolžnost, post – da bi se za veliko noč zares 
lahko dobro najedli, 
post – da bi shujšali…? 
 

Ali pa 
 

post - da bi postali bolj odprti za Boga, post – da bi imeli več časa za bližnje, 
post – da bi se učili deliti z drugimi, 
post – da bi Jezusu pomagali nositi križ.  
 
Čisto na koncu je bila zapisana še naslednja misel nekega škofa: 
»Post osvobaja, očiščuje, odpira za Boga in za druge. Na preprost način nam 
razodeva, da je Bog Bog in da sta njegova beseda in njegova ljubezen naša 
prva hrana.«                           
 
Naj bo to milostni čas v naših družinah, ki naj bo priložnost, da odkrijemo 
pravo »hrano«, ki nasiti in krepi. 
 

Alenka Hvalica 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 
CERKNO: 
Strežniki:
nedelja: Lucija,Aleksandra,Ksenja,Katarina 

 med tednom: Lucija 

Čiščenje in krašenje cerkve: Pot na Zavrte 
Branje
sobota: David; nedelja: Pavla 

: pepelnica: Ana 
                

OTALEŽ: 
Bralci:  pepelnica: Marta; nedelja: Bojana 
Čiščenje,krašenje: Vera in Anica 
Strežniki:
 nedelja: Suzana, Aljaž, Tjaša 

 med tednom: Nejc 

NOVAKI:  
Branje:pepelnica:Marija T.,nedelja: Klemen 
Čiščenje,kraš.: Peternelj 3, Bevk 6 
Strežniki:
                 nedelja: Ana in Neža 

  med tednom: Jure 
                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Maja in Maša 
Strežniki: 

nedelja: Katja K., Klavdija, Jaka, Dejan 
 

 
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  
 
 

Verouk odpade za vse skupine – 
počitnice. Otroci naj pridejo s starši v 
sredo k sveti maši. 
 
Pepelnica: v sredo začnemo postni 
čas – pripravo na Veliko noč. Lepo 
vabim vse župljane, da s pepelenjem 
pri sredini maši vstopimo v postni 
čas. 
 
Postna postava za leto 2012 
Postni čas, ki se začne s pepelnično 
sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo 
darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. 
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na 
pepelnično sredo (letos 22. Februarja) in na veliki petek (letos 6. Aprila). Ta dva 
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post 
veže zdrave ljudi od 18. leta do začetka 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do 
bližnjih. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. Leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb,…), post in zdržek odpadeta. 
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke 
zunaj postnega časa.                                           (Sporočila Slovenskih škofij 2/2012) 
 

Krašenje cerkve v postnem času: ker je postni čas 
čas spokornosti, v cerkev ne prinašamo cvetja. 
Oltarje okrasimo samo z zelenjem in trnjem. Ker je v 
Cerknem pred daritvenim oltarjem križ in svečnik, se 
ves postni čas tega nič ne spreminja. 
 
Križev pot v tem tednu: 
Šebrelje: v četrtek 
Otalež in Cerkno: v petek 
Jagršče: v nedeljo 
Križev pot vedno začnemo ob uri, ko je oznanjena 
sveta maša. 
 
 

Seje župnijskih pastoralnih svetov bodo v tem tednu: 
v torek, 21. 2. zvečer po maši v Cerknem 
v sredo, 22. 2. zvečer po maši v Novakih 
v četrtek, 23. 2. zvečer po maši v Šebreljah  
v petek, 24. 2. zvečer po maši v Otaležu.  
Vse člane ŽPS prosim za udeležbo in sodelovanje. Pogovorili se bomo, kako bomo 
oblikovali post v naših župnijah in druge aktualne stvari. 
 
 

Odbor za tisk: Velikonočno glasilo Živi vrelec bomo zastavili v soboto, 25. 2. ob 19.30. 
Vabimo še nove člane, ki bi se nam pridružili pri pisanju, vabljeni iz vseh petih župnij. 
 
Napovedujemo srečanje za starše birmancev:  
Srečanje za starše 8. razreda bo v sredo, 29. 2. zvečer, za starše 9. razreda pa v 
četrtek 1. 3. zvečer. Lepo prosim vse starše za udeležbo. 
 
Zimovanje za vse naše skavte (steg 1) bo naslednji vikend v … Želimo jim prijetno 
bivanje. Zaključek bo s skupno sveto mašo v nedeljo popoldne, vabljeni tudi starši. 
 
Priprava staršev na krst prvega otroka bo v Idriji, začetek 
v soboto, 25. 2. ob 16.00, štiri zaporedne sobote. Priprava 
na krst je obvezna za oba starša, lahko se je udeležite že 
pred rojstvom otroka. Pred tečajem se prijavite pri 
domačem duhovniku. 
 
Post pri nas doma: v tem tednu je pepelnica, zato se 
družina, če je le mogoče, udeleži maše in pepelenja na dan 
srede. Starši se skupaj z otroci pogovorite o pomenu posta, 
ki ga bomo obeležili s kakšno odpovedjo, z dobrim delom in 
skupno molitvijo. Predlagam, da v sredo na vidno mesto 
postavimo križ in svečko, naj nas to znamenje spominja na Jezusovo trpljenje. Ob 
znamenju skupaj zvečer zmolimo O Jezus blagoslovi me in dodajmo vzklik: Molimo te, 
Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

3 Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga 
štirje nosili. 4 Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti 
predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; 
naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal 
hromi. 5 Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel 
hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« 6 Sedelo pa je 
tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: 
7 »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more 
odpuščati grehe razen enega, Boga?« 8 Jezus je v duhu 
takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je 
rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? 9 Kaj je 
laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: 
›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? 10 Ampak da boste 
vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati 
grehe,« je rekel hromemu, 11 »ti pravim: Vstani, vzemi 
svojo posteljo in pojdi domov!«    Mr 2, 3-11 

 

 


