
DAROVI V ZADNJEM TEDNU 
CERKNO Za župnišče: 410 EUR, 5 darovalcev 

Namesto cvetja pok. Mariji Lahajnar dar za župnišče: 30 EUR 
 

NOVAKI  

OTALEŽ Za župnišče Cerkno: 50 EUR, en darovalec 
za Karitas: 50 EUR, en darovalec 

ŠEBRELJE  

JAGRŠČE Za župnišče Cerkno: 107 EUR, dva darovalca 
ZA VSE ŽUPNIJE: TRR: 047520000660620 Nova KBM 

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

 
MAŠE V TEM TEDNU 

 

08. JAN.   2012 
 

JEZUSOV KRST 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
Jagršče 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
11.30 
 

Vsi pokojni, Gor. Novaki 55 
++ starši, sestra, bratje, Šebrelje 78 
+Neža, Ciril in Andrej Magajne, Masore 19 
++ Primožič in Peternelj, po nam. darov. 
+ Marija Obid, Idr. Kr. 24;     za župnijo 

Poned, 9. 1. 
 

Cerkno 18.00 V dober namen, Poče 19 
++ starši Božič in Franc Pirih, Straža 3/a 

Torek,  10. 1. 
 

Cerkno 
 
Šebrelje 

07.40 
08.00 
17.00 

Molitev hvalnic 
++ Močnik in Obid, Pot v Čelo 
++ Močnik in Lapanja, Šebrelje 76 
+ Zdenka Jan, Šebrelje 50a 

Sreda, 11. 1. 
 

Pavlin Oglejski 
Novaki 
 
Cerkno 
 
 

17.00 
 
18.00 

30. dan + Dora Bizjak, Gor. Novaki 40 
++ Flander, DN 36, dar DN 10 
8. dan + Anton Mažgon – Bičkov Tone 

Četrtek,  12. 1.  
Tatjana, muč 

 

Zakriž 
Šebrelje 

17.00 
17.00 
 

++ Kosmač in Peternelj, Zakriž 6 
+ Robert Črnilogar, Šebrelje 74 
++ starši in sorodniki, Šebrelje 48 

Petek, 13.1. 
Hilarij, šk 

Otalež 
Cerkno 
 
 
 

18.00 
18.00 

+ Ivan Bogataj, Otalež 29/a 
+ Anton Kranjc, Trg prekom. br. 10 
+ Janez Podobnik, Goriška 39 

Sobota, 14. 1. 
Oton 

Id. Krnice 
Cerkno 

16.00 
18.00 

Za duhovne poklice 
Obl. + Marija Svetičič, Pot na Zavrte 4 
+ Metod Oblak, Poljane 10 
Za našo domovino, Labinje 

15. JAN.   2012 
 

2. NED. PO 
BOŽIČU 

Novaki 
Šebrelje 
Otalež 
Cerkno 
 

08.30 
08.30 
10.00 
10.00 
 

+ Janko Mlakar, Dol. Novaki 12 
+ Peter Rejc, Šebrelje 73 
++ Lipužič, Lazec 14;         za župnijo 
+ Antonija Kristan, Planina 16 
 

 

 

*Od ponedeljka do petka bo v Cerknem maša v župnišču. 
Prav tako tudi v Otaležu ob petkih maša v župnišču. 

* Maša v Jagrščah bo v nedeljo, 22. 1. ob 11.30 za ++ Kubatov, Straža 42 
*Kjer sta vpisani dve maši, eno mašuje isti dan g. Boštjan Toplikar,  

duhovnik na študiju. 

8. – 15. JAN. 2012   JEZUSOV KRST

 

  LETO: 3, ŠT. 2/12 

 
 

 
DRUŽINSKI KOTIČEK 

Smo še vedno v božičnem času, prav to nedeljo pa že obhajamo praznik 
Jezusovega krsta. Ko smo bili krščeni, smo dobili priprošnjika, katerega ime 
nosimo. Poiskala sem odlomek iz knjige »50 obredov za življenje«, v kateri 
pater Anselm Grün piše o godovih: »Ime, ki ga nosiš, ni naključno. Starši so 
ga namerno izbrali zate. S tem namenom so te klicali. Tvoje ime je kot 
popotnica za tvoje življenje, kot program zate. Je kot podoba, v katero se 
lahko vraščaš, prek katere dospeš do lastne podobe, do podobe, ki so jo je o 
tebi ustvaril Bog. Ko praznuješ god, skušaj izvedeti kaj o svojem zavetniku. 
Poglej v Leto svetnikov, kakšen je etimološki pomen tvojega imena. In potem 
preberi bodisi legendo ali kar koli iz zgodovine ali iz spisov o svetniku, čigar 
ime nosiš. Svojega svetnika ti seveda ni treba posnemati, lahko pa v ogledalu 
njegovega življenja opazuješ lastno življenje, potem boš spoznal skrivnost 
samega sebe. Obred je lahko, da počasi in glasno ponavljaš:« Sem Anselm. 
Sem Marija. Sem Alenka. Sem Jože,« in se ob tem zavedaš: To ni le moje 
ime, jaz sem to ime. Občuti, kaj zvok tvojega imena izzove v tebi. In potem si 
predstavljaj, da te s tem imenom kliče Bog. Pusti, da ti Božje besede sežejo v 
srce: »Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu: moj si! 
Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te ne poplavijo, ko pojdeš skoz 
ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal« (Iz 43 in sl.). Naj bo ta nedelja 
priložnost, da pri sebi obudimo zavedanje Božje ljubezni do nas. 

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

 med tednom: Žan M. 

Čiščenje in krašenje cerkve: Rožna ul. 
Branje                

: sobota: Sandro; nedelja: David 

OTALEŽ: 
Bralci:  Nedelja: Martina 
Čiščenje,krašenje: Marija,Pavla,Terezija 
Strežniki:
   Nedelja: Nejc, Tadej, Matej, Sara 

 med tednom: Jaka 

NOVAKI:  
Branje: Mojca 
Čiščenje,kraš.: Mlakar 36, Polak 36 
Strežniki:
        Nedelja: Ana, Neža 

  med tednom: Sandra 
                 

ŠEBRELJE: 

med tednom: Benjamin, Urban 
Strežniki: 

nedelja: Kaja, Mateja, Katja, Andraž 
 

 



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

Češčenje Najsvetejšega s pesmijo in kratkimi mislimi 
bo spet v soboto po maši. Lepo vabljeni. Zadnja dva 
meseca smo opustili to pobožnost, ker je takoj po maši bil 
tečaj za zakon. 
 

Verouk  je reden. 
 

Mladi: Lepo vabim mlade, da bi se spet srečali pri 
mladinskem verouku in sicer v soboto ob 19.30. Obnovimo 
mladinska srečanja v naših župnijah. Tokrat bo srečanje v 
Cerknem. V naprej bi lahko krožili med župnijami. 
 
 

Odrasli skavti imajo srečanje v ponedeljek takoj po maši v 
učilnici župnišča v Cerknem. 
 

Župnijski gospodarski svet Šebrelje ima kratko sejo v četrtek takoj po maši v cerkvi 
v Šebreljah. 
 

Animatorji Svetopisemskih uric za otroke: srečanje v soboto 
ob 09.00. Svetopisemske urice za otroke bodo v soboto 21. 
januarja ob 09.30. 
 
 

Marijanski koledar in Družinsko pratiko lahko dobite še 
danes. 
 
 

Romanje v Lurd: od 25. – 30. aprila 2012. Cena romanja: 285 
EUR za 45 oseb.  
Avtobus je poln. Kdor se bo še vpisal, bo na čakalni listi, če kdo 
od vpisanih ne bo mogel na romanje. Vsi, ki ste se vpisali, pa še 
niste poravnali akontacije, naredite to v tem tednu, da bomo 
lahko rezervirali hotele. 
 
Napovedujemo pripravo staršev na krst prvega otroka, 
začetek v soboto, 21. 1. ob 16h, štiri zaporedne sobote. Prijavite 
se do 15. 1. 

 
 

Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji: otroci so za lačne otroke zbrali v Otaležu 
102,65 EUR, v Šebreljah 122,58 EUR, v Novakih 117,41 EUR, v Cerknem 187,21 
EUR. Vsem Bog povrni za vaše adventne darove, ki jih odnesemo v misijonsko 
pisarno, od tam pa za lačne otroke v Afriki. 
 
 

Molitev rožnega venca za može in fante danes po maši v Cerknem, lepo vabljeni. 
 

Tretja nedelja v mesecu: Naslednjo nedeljo v Cerknem oblikujejo mašo odrasli skavti, 
v Šebreljah, Novakih in Otaležu pa birmanci, poskrbimo za lepo ljudsko petje, napišimo 
kakšno prošnjo in jo oddajmo v škatlo, ki je za to namenjena. 
 

Birmanski animatorji: srečanje v petek po maši v Cerknem. 
 

Birmanske skupine: v petek, 20. 1. in v soboto 21. 1., obakrat ob 16.30. 

Zavzemanje za družino ne more 
biti »kulturna blokada« Slovenije 

 
05.01.2012: Ljubljana 
 
Izjava Komisije Pravičnost in mir pri SŠK 
 
V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski 
škofovski konferenci smo z neprijetnim 
presenečenjem sprejeli nekatere odmeve na 
odločitev Ustavnega sodišča v primeru 
referenduma o Družinskem zakoniku. Izjava, da bo zaradi omenjene odločitve 
Slovenija »v kulturni blokadi s strani Cerkve«, je neprimerna, saj izpostavlja Katoliško 
Cerkev kot tisto, ki blokira kulturni razvoj. Trditev je nesprejemljiva ne samo zato, ker 
Katoliška Cerkev ni pobudnica referenduma, ampak predvsem zato, ker v svojem 
nasprotovanju spornemu Družinskemu zakoniku še zdaleč ni sama. Poleg Katoliške 
Cerkve temu nasprotujejo tudi nekatere druge cerkve in verske skupnosti pri nas ter 
mnogi drugi, ki niso člani nobene od njih. Zato odločno odklanjamo vse poskuse, da bi 
razpravo o Družinskem zakoniku spreminjali v razpravo o Katoliški Cerkvi. Za nas so 
odprta vprašanja o družini utemeljena sama v sebi, zato je nanje mogoče odgovarjati z 
vsebinsko argumentirano razpravo in strpnim dialogom, ne pa z netenjem 
anahronističnega kulturnega boja. 
Poudarjamo, da si katoličani skupaj z drugimi verskimi skupnostmi in mnogimi drugimi 
državljani prizadevamo za okrepitev in ohranitev vrednote zakonske zveze in družine 
na povsem legitimen in demokratičen način ter podpiramo prizadevanja nevladnih 
organizacij, ki se zavzemajo za ohranitev vrednote družine. S tem uresničujemo z 
ustavo zagotovljeni pravici do svobode izražanja in svobodnega delovanja verskih 
skupnosti. Sredstva, ki jih uporabljamo za uveljavitev naših vrednot, za katere 
verjamemo, da niso samo naše, so ustavnopravno zakonita in splošno priznana kot 
demokratična in legitimna ter so bila brez pomislekov že večkrat uporabljena. 
Odklanjamo tudi vse očitke o domnevni nestrpnosti Cerkve. Imeti drugačno mnenje in 
se potegovati za njegovo širšo uveljavitev s primernimi sredstvi, je v demokraciji 
povsem legitimno in celo zaželeno ter ne more biti samo po sebi že nestrpno. 
Prizadevanja za ohranitev družine niso usmerjena proti nikomur, ampak so »za« 
ohranitev mesta in nepogrešljive vloge v življenju in družbi, ki jo ima družina, zgrajena 
na zakonski zvezi moškega in ženske. Ob tem z zaskrbljenostjo spremljamo pojave 
nespoštovanja in nestrpnosti do verujočih ljudi in verskih skupnosti, posebej pa 
zmerjanje (npr. »katolibani«) in druge oblike sovražnega govora, ki so ga deležni 
katoličani, ki svobodno izražajo svoje vrednote in jih z demokratičnimi in 
ustavnopravno legitimnimi sredstvi želijo uveljaviti v širši družbi. Pristojne institucije 
pozivamo, da se zoperstavijo sovražnemu govoru tudi tedaj, ko so njegove žrtve 
katoličani, ki ne skrivajo svojih vrednot in nazorov. 
Člane Cerkve vabimo, da svoja stališča o vrednoti družine izražajo in branijo jasno, 
pogumno ter spoštljivo do drugače mislečih. 
 

msgr. dr. Marjan Turnšek, škof 
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK 

 Tiste dni je prišel 
Jezus iz Nazareta v 
Galileji in Janez ga je 
krstil v Jordanu.  Brž 
ko je stopil iz vode, je 
zagledal nebesa, ki se 
razpirajo, in Duha, ki 
se je spuščal nadenj 
kakor golob.  In 
zaslišal se je glas iz 
nebes: »Ti si moj 
ljubljeni Sin, nad teboj 
imam veselje.« 

Mr 1, 9-11 

 
NEDELJA 

JEZUSOVEGA 
KRSTA 

 


