
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 550 EUR, trije darovalci 

 

NOVAKI  

OTALEŽ  

ŠEBRELJE  
JAGRŠČE  

ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

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

 

 

 
 
 

MAŠE V TEM TEDNU 
 

15. APRIL 2012 
 

Bela nedelja 
 

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA 

 

 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 

+ Ana in Venceslav Florjančič, DN 46 
Obl. + Rafaela Makuc, Šebrelje 62 
+ Marija in Filip Jezeršek, Otalež 24 
Za novokrščence iz vseh naših župnij 
Po namenu, Idrijske Krnice 
Za žive in rajne župljane 

Poned, 16. 4. 
 

Cerkno 
 

19.00 ++ starši Lapanja, Ponikve 
++ Selak, Čeplez 9 

Torek,  17. 4. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 
 

07.40 
08.00 
19.00 

Hvalnice 
V čast sv. Ani in sv. Jožefu 
++ starši Tušar, Šebrelje 15 
++ Vojska in Petrič, Šebrelje 56 

Sreda, 18. 4. 
 

 

Cerkno 
 
Novaki 
 
 

 

19.00 
 
19.00 
 
 

+ Andrej in vsi Štucin, Trebenče 12 
V dober namen, Pot v Strano 
+ Mihael in Ciril Lahajnar, Dol. Novaki 23 

Četrtek,  19. 4.  
 

Šebrelje 
Zakriž 
 

08.00 
19.00 

++ Lapanja, Šebrelje 85 
30. dan + Anton Peternelj, Zakriž 4 
++ starši Prezelj, Zakriž 5 

Petek, 20. 4. 
 

 

Lazec 
Cerkno 
 

19.00 
19.00 

++ Leban, Lazec 15 
+ Alojzij Suhaveršnik, Pot na Zavrte 20 
8. dan + Emilija Mavri, Pot v Čelo 8 

Sobota, 21. 4. 
 

Cerkno 
Jazne 
Id. Krnice 
Cerkno 
 

 

15.00 
17.00 
18.00 
19.00 

Za zdravje       maša Vera in Luč 
Obl. + Rudolf Lapanja in Marija, Jazne 32 
++ Kenda, Idrijske Krnice 31 
+ Milan Močnik, Mostaniška 57 
+ Tone in Jerneja Vončina, Goriška c. 

22. APRIL 2012 
 

 

3. VELIKONOČ. 
NEDELJA 

 

Novaki 
Šebrelje 
Cerkno 
Lazec 
 

08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

++ starši Čemažar, GN 28, dar sin Jakob 
V čast sv. Juriju za žive in rajne župljane 
+ Franc Hojak, Straža 5 
Obl. + Angela Golja, Lazec 18 

 

 

 

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

 
 
 
 

15. – 22. 4. 2012   BELA NEDELJA  LETO: 3, ŠT. 16/12 

 
 

 
 

 

 

DRUŽINSKI KOTIČEK 
 

»… Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem 
slišal od svojega Očeta,« Jezus pove apostolom, ko zadnjič sedijo 
skupaj pred križanjem (Jn 15,15). Ničesar ni skrival, podaril jim je vse 
skrivnosti. Kako zelo je verjel vanje, kljub temu, da je vsakega izmed 
svojih učencev je poznal do obisti. Povedal jim je za izdajstvo Juda in 
Petrovo zatajevanje. Iz kakšnega testa so, so najbolje  pokazali sami v 
vrtu Getsemani, ko so se ob prijetju Jezusa razbežali in se poskrili. Prav 
nič junaško. Prav nič zvesto. Prijatelji pa taki. Vedeli so, da so ravnali 
napak in da so razočarali drug drugega. Samo predstavljamo si lahko, 
kako jih je žrlo, ko se jim je zdelo, da je vsega konec. Vsak izmed njih je 
v sebi doživljal tesnobo, strah in obup. Vsak zase je moral predelati in 
obžalovati svoj greh. Če bi se vsa zadeva končala na križu…   
Kaj pomeni resnično prijateljstvo, Jezus pokaže, ko se prvič ponovno 
sreča z njimi. Nobenega očitanja, češ »saj sem vedel«. Preprost 
pozdrav »Mir vam bodi«. Nadaljuje od tam, kjer so zaključili. In s tem 
pokaže, da se je vse moralo zgoditi, da je imelo svoj smisel. Ne dovoli 
jim, da bi se utapljali v malodušju in samoobtoževanju. Izhodišče 
življenja in delovanja, ki ga Jezus želi od svojih učencev (tedanjih in 
sedanjih) je »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil«. Jezus s 
svojim vstajenjem ni odvzel trpljenja in smrti, ga je pa premagal. Veselja 
velike noči ne more biti brez teme velikega petka. Velikonočni kristjani 
postajamo, ko objamemo in živimo to razpetost vsak dan svojega 
življenja. Kot starši, otroci, prijatelji, sodelavci, znanci… Jezus je vztrajno 
in ljubeče vzgajal svoje učence, kaj pomeni biti Božji otrok, Božji prijatelj. 
In tudi danes nam daje zgled, kakšni prijatelji in vzgojitelji naj bomo. 

Alenka Hvalica 
 

 
 



SODELAVCI PRI BOGOSLUŽJU: 

CERKNO: 

Strežniki: med tednom: Žan E. 
Nedelja: Uroš, Aleš, Miha, Črt 
Čiščenje in krašenje cerkve: Straža 
Branje: sobota: Lojze, nedelja: Jasmina 
                 

NOVAKI:  

Branje: Rezika 
Čiščenje,kraš.: Purgar 18a, Peternelj 17a 
Strežniki:  med tednom: Ana 
Nedelja: Jure in Miha 

OTALEŽ: 

Bralci:  Anica 
Krašenje:  Milka, Renata, Valerija 
Strežniki: med tednom: Aljaž 
Nedelja: Aljaž, Tjaša, Gašper, Jaka                  

ŠEBRELJE: 

Strežniki: 
med tednom: Manc, Rebeka 
nedelja: Manca, Rebeka, Maja, Maša 

 

 

Popravek iz velikonočnih oznanil: opravičujem se, ker je prejšnjo 
nedeljo po pomoti iz oznanil izpadlo sledeče: 
 
V slovo: Družina in svojci pokojnega Venceslava Vojska iz Šebrelj se 
zahvaljujejo vsem, ki ste rajnega pospremili na zadnji poti, zanj molili, se 
udeležili svete maše in darovali v korist župnijskega doma v Cerknem. 
Naj počiva v miru! 
 
Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali pri obhajanju praznikov: pevcem, 
strežnikom, bralcem, vsem, ki ste čistili in krasili cerkve, mežnarjem in 
pritrkovalcem,… Bog povrni! 
 

 

Češčenje Najsvetejšega: 
Novaki: sreda ob 18.40 
Šebrelje: četrtek ob 07.40 
Cerkno: petek ob 18.30 in 
sobota po maši 
 
Verouk je reden, odpade le za 
1. R. v Šebreljah. Verouk v Cerknem bo do konca tega veroučnega leta 
potekal v cerkvi in zakristiji. 
 
Spraševanje birmancev od srede do sobote, po razporedu, kot ste se 
vpisali. Spraševanje bo v zakristiji v Cerknem. 
 
Birmanci iz župnije Cerkno imajo pevsko vajo za birmo v soboto ob 
17.00. Lepo prosim, da pridete vsi. 
Vera in luč: srečanje bo v soboto, 21. 4.,  ob 14.00, dobimo se pred 
cerkvijo. 

 
Nauk za odrasle bo tokrat izjemoma v sredo po maši v Cerknem. 
 

Koncert sakralne glasbe bo v četrtek ob 19.30 v cerkvi sv. Ane v 
Cerknem. Koncert bosta izvajala Branko Brezavšček, violina in Maja 
Tajnšek, klavir. Prostovoljni prispevki bodo za župnijski dom Cerkno. 
 

Blagoslov motoristov bo v soboto ob 13.00 pri cerkvi sv. Ivana v 
Šebreljah. 
 

Lurd: za romanje v Lurd se je sprostilo eno mesto. Če kdo želi, naj se 
čim prej prijavi župniku.  
 

Novokrščenci: Vsem družinam novokrščencev v Cerknem, Novakih, 
Šebreljah in Jagrščah iskreno čestitamo in želimo veliko Božjega 
blagoslova. 
 

Selitev župnika in kaplana: V tem tednu sva se s pomočjo dobrih ljudi 
preselila. Kaplan je nastanjen v župnišču v Otaležu, župnik pa v 
Cerknem na Močnikovi 1, v stanovanjskem bloku ob Merkatorju. Na 
glavnih vratih je zvonec z mojim imenom. Na tem naslovu je tudi 
župnijska pisarna, zato lahko pridete na obisk, kadar sem doma. 
Za enkrat nimava telefona in redne internetne povezave, zato naju 
dobite na prenosnem telefonu. Upam, da bo tudi to kmalu urejeno. 
 

Zahvala: Nimam besed, s katerimi bi se zahvalil vsem možem, ženam in 
gasilcem, ki ste v tem tednu pomagali pri praznjenju župnišča in pripravi  
stavbe za rušenje. Bilo je okrog 80 prostovoljcev, ki ste z 
delom,orodjem, stroji, traktorji pokazali, da podpirate ta projekt. Hvala 
tudi vsem, ki ste poskrbeli za malice. Pokazali ste veliko solidarnost pri 
tem velikem delu, ki smo ga v teh dneh opravili. Mnogi ste rekli, da se 
šele zdaj vidi, v kakšnem slabem stanju je bilo naše župnišče. Hvala tudi 
vsem tistim, ki ste pomoč ponudili, pa niste prišli na vrsto ali pa niste 
vedeli, tako iz župnije Cerkno, kot iz drugih župnij. Še bo prilika, saj 
bomo še velikokrat potrebovali pomoč. 
V ponedeljek zjutraj se bo začelo z rušenjem objekta. 
 

Zahvaljujem se tudi vsem možem in ženam, ki ste v Otaležu pospravili 
župnišče in uredili potrebne stvari za vselitev kaplana Boštjana. 
 

Napovedujemo Škofijski dan mladih, ki bo v Postojni v soboto, 28. 4. 
Odhod avtobusa iz Cerkna ob 07.20, avtobus bo pobiral skozi Idrijo in 
Godovič. Prijavite se kaplanu ali župniku do srede, 25. 4. 

V postu namesto Angel Gospodov molimo: 

Raduje se Kraljica nebeška, aleluja. 

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, 

je vstal, kakor je rekel, aleluja. 

Prosi za nas Boga, aleluja. 

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. 

Ker je Gospod res vstal, aleluja. 


