
SVETI MISIJON
IDRIJSKO - CERKLJANSKA DEKANIJA

29. 3. - 7. 4. 2019

PRIČEVAL LJUBEZEN BOM

Spoštovani!
Oprostite, ker s tem sporočilom kar tako vdiram v vaše domove, a za vas imam 
pomembno sporočilo. Pred nami je sveti misijon. Dogajanje, ki smo ga za vas 
pripravile župnije z idrijsko-cerkljanskega konca. Hočemo spregovoriti in poka-
zati kaj je Cerkev, kakšno veselo sporočilo ima za nas Kristus in kaj pričakuje 
od vas. Pričeval ljubezen bom, je geslo pod katerim smo strnili dogajanje. Va-
bim vas, da se nam na misijonskem dogajanju pridružite, da preko njega odkri-
vate Ljubezen, ki jo Bog vliva v vaša srca. Kdo ve, morda pa vas bo spoznanje, 
da ste ljubljeni ogrelo in spodbudilo, da bi tudi vi postali Pričevalec Njegove 
Ljubezni. Pred vami je program na katerem boste gotovo našli kaj prav zase. 

Pridite in poglejte!
vaš župnik Matej

PETEK, 29. 3. 2019 ŠEBRELJE
• 09:30 – 16:00 Oratorijski dan 

za osnovnošolske otroke 
V okviru oratorija posebna de-
lavnica za člane otroških pevskih 
zborov. 
Prijavnice za oratorijski dan so 
otroci prejeli pri verouku, dobite 
jih pa tudi po cerkvah zadaj. 
• 15:00 Sv. maša z in za otroke 

(in seveda vse ostale)

OTALEŽ
• 18:00  »Peš romanje« za 

mlade  
KDO SEM IN KAM GREM

Ob 18:00 se zberemo pri 
Maruškovcu. Od tam se od-
pravimo peš v Otalež.  V Otaležu 
bomo poleg sv. maše tudi skuhali 
večerjo in prenočili. Seveda ob 
zabavi, pogovoru,…
Vabljeni vsi mladi, ki se imajo za 
kristjane oz. jih krščanstvo izziva 
in bi radi zvedeli ali in kako se 
da krščansko preživeti mladost. 
Vabljeni vsi skavti, animatorji, 
prijatelji »Lučk«, še prav pose-
bej vabljeni vsi, ki ne pripadate 
kakšni skupini oz. se ne želite 

IDRIJA
18:00 Skupni začetek misijona 
na trgu sv. Barbare

SOBOTA, 30. 3. 2019

CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

• 9:00 Odhod avtobusa na ora-
torijski dan v Šebrelje (pov-
ratek po 16:00)

• 18:30 sv. maša z misijonskim 
nagovorom

Vabljeni vsi.

• 19:30 Srečanje pastoralnih in 
bogoslužnih sodelavcev 

Za člane pastoralnih svetov, 
bralce, mežnarje, izredne delivce 
obhajila, krasilce, … z vse Cerkl-
janske
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dati v kakšen predalček. Starost 
od birmancev pa tja do 30. leta. 
(Program se bo odvijal tudi po 
starostnih skupinah.) S seboj 
prinesi odprto srce, pa tudi vse 
potrebno za prenočitev, nahrbt-
nik dobre volje, pripravljenost 
za sodelovanje ter noro uživanje 
in neskončen nasmeh. Kdor igra 
kakšen inštrument, ki je manjši 
od kontrabasa, ga lahko prinese s 
sabo .

• 20:00 sv. maša z mladimi in 
za mlade. Vabljeni tudi tisti, 
ki niste priromali peš. 

• nedeljska sveta maša in misi-
jonski nagovor

08:30 Orehek, Novaki, Šebrelje
10.00 Cerkno, Bukovo, Otalež
11:30 Ravne, Jagršče

CERKNO
• 15:00 – 18:00 srečanje mla-

dih družin 
Družili se bomo, pogledali 
kakšno risanko, se skupaj od-

NEDELJA, 31. 3. 2019

pravili na sprehod in iskali skriti 
zaklad,… Misijonar nam bo 
povedal kakšno spodbudno 
besedo. Skratka imeli se bomo 
lepo. Vabljene mlade družine z 
majhnimi otroki (od prav majh-
nih pa tja do 10 let starosti.)

• 18:00 glasbeno - pričevanjski 
večer Skupina Svetnik

V šotoru pred cerkvijo bomo 
prisluhnili skupini Svetnik. 
Med duhovno ritmično glasbo 
bodo člani skupine, pa tudi drugi 
pričevalci iz domače župnije in 
od drugod spregovorili o tem, 
kako se trudijo živeti kot krist-
jani. Vabljeni vsi v čim večjem 
številu! O skupini Svetnik pa več 
na http://www.svetnik.net/ 

ČRNI VRH NAD IDRIJO
16:00 Srečanje oseb v službi 
skupnega dobrega
Vsi, ki se v službi, ki je več kot 
samo služba, darujete za skupno 
dobro (zaposleni na področju 
zdravstva, sociale, policije, 
vojske,… ter ki prostovoljno 
opravljate to poslanstvo kot 
gasilci, lovci, v lokalni politiki, 
...) vabljeni na srečanje prav za 
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CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

• obisk misijonarja na domu

• 12.30 srečanje 3. razred

• 18:30 sv. maša in misijonski 
nagovor

• 19.30 srečanje bolnih in osta-
relih v župnišču

Vabljeni.

• 19.30 ženski večer 
Kako mi lahko vera pomaga 
živeti mojo ženskost, materinstvo 
in poslanstvo žene? Ali lahko s 
svojimi močmi uresničim Pav-

PONEDELJEK, 1. 4. 2019

lovo pesem o ljubezni?  Večer 
bo sestavljen iz dveh delov: 
duhovnega in družabnega. Lepo 
vabljene! Ni starostnih omejitev.

• 19.30 Pr’ Padkejc moški 
večer 

Verovati in vero živeti kot moški? 
Na moški način? V čem je moja 
vera drugačna od ženske in tudi 
moje poslanstvo drugačno? Do-
bimo se (po moško  v gostilni) 
v okrepčevalnici Pr’ Padkejc, kjer 
bomo malo poslušali, se pogo-
varjali, pa tudi poveselili. 

BUKOVO
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne)
• 15:00 spovedovanje
• 17:00 sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov v dvorani 

KS 

NOVAKI
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne) 
• 15:00 spovedovanje
• 17:00 sv. maša in misijonski 

nagovor4 |

vas. Po maši srečanje v dvorani 
kulturnega doma (gost: Žarko 
Trušnovec).



CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

• 13.30 srečanje 7. razred

• 18.30 sv. maša in misijonski 
nagovor 

• 19:30 srečanje za starše 
veroučencev in šolskih otrok

• 19:30 srečanje za birmance

OTALEŽ
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne)
• 15:00 - spovedovanje
• 17:00 - sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov v 

župnijskem domu

ŠEBRELJE
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne)
• 15:00 - spovedovanje
• 17:00 - sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov v 

župnijskem domu

TOREK, 2. 4. 2019

SREDA, 3. 4. 2019

IDRIJA (Filmsko gledališče)
20:00 Srečanje vseh, ki svoje 
poslanstvo uresničujejo na 
področju šolstva, znanosti, 
kulture in umetnosti. Zapel bo 
Idrijski oktet, zbrane pa bo na-
govoril Pavle Ravnohrib.

CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

• 18.30 sv. maša in misijonski 
nagovor 
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• srečanje župljanov v osnovni 
šoli

• 19:30 srečanje za zakonce 
in vse, ki se pripravljajo na 
zakon 

Ko sta se drug drugemu podarila 
v zakramentu svetega zakona, 
vama je Gospod obljubil, da bo 
vedno obnavljal vajino ljubezen. 
Gosta, mož in žena, nam bosta 
spregovorila o tem kako živeti 
sveti zakon v Božji navzočnosti. 
Skupaj bomo tudi molili za vse 
zakone v krizi.

• 19:30 srečanje za vdove, 
vdovce in samske

Kako me nagovarjajo Pav-
love besede »ljubezen nikoli ne 
mine«? Ob pogovoru in  branju 
svetopisemskih odlomkov bomo 
skušali odkriti navzočnost Boga 
v preizkušnjah osamljenosti in 
žalovanja po izgubi ljubljene 
osebe.

• 19:30 Srečanje za razvezane, 
neporočene skupaj živeče, 
ponovno poročene

Tudi tisti, ki niso ne poročeni ne 
samski ali ovdoveli, ki živijo svoje 
življenje brez cerkvene poroke, 
imajo svoje mesto v Cerkvi. Vsak 

zase ve zakaj ni ali ne more ure-
diti svojega zakona po cerkvenih 
»regelcih«. Mi ima Cerkev kaj 
povedati, ne da bi me kregala? 
Tvegaj in pridi. 

JAGRŠČE
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne)
• 15:30 - spovedovanje
• 17:00 - sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov v 

župnijskem domu

RAVNE
• obisk misijonarja na domu 

(dopoldne)
• 15:30 - spovedovanje
• 17:00 - sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov v 

župnijskem domu
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CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

Sveto obhajilo za tiste, ki se 
ne morejo udeležiti sv. maše. 
Dobrodošli vsi.

• 09:00 – 17:00 Prilika za 
spoved v cerkvi.

Med spovedovanjem prisluh-
nimo Božji besedi. 
 
• 12.00 srečanje za 5. razred

ČETRTEK, 4. 4. 2019

• 12.00 srečanje za 2. in 6. 
razred

• 12.45 srečanje za 4. razred
• 13.30 srečanje za 8. in 9. 

razred
• 16. 30 srečanje za otroke in 

starše 1. razreda
• 18.30 sv. maša in misijonski 

nagovor 
• 19:30 češčenje Najsvetejšega 

in molitev
Vabljeni vsi k molitvi za našo 
župnijo. Med molitvijo nago-
vor molivcem in članom Živega 
rožnega venca. Vse čas med 
molitvijo bo ves čas tudi prilika 
za spoved. 

OREHEK
• obisk misijonarja na domu 

PETEK, 5. 4. 2019
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(dopoldne)
• 15:30 - spovedovanje
• 17:00 - sv. maša in misijonski 

nagovor
• srečanje župljanov pred 

cerkvijo

ŠEBRELJE
• 17:00 sv. maša in misijonski 

nagovor

LAJŠE - BRCE - CERKNO
16:00 – 18:00 Molitev za spravo 
v našem narodu in vse žrtve 
sistemov, ki niso spoštovali 
temeljnega človekovega dosto-
janstva 
Ob spominskih znamenjih, ki 
simbolizirajo trpljenje našega 
naroda s strani vseh režimov, ki 
so ga ogrožali, bomo molili za 
spravo v našem narodu in za vse 
žrtve sovraštva, ki jih je ustvarilo 
preteklo stoletje. Z molitvijo na 
Lajšah, na Brcah in ob kipu škofa 
Frančiška Borgije Sedeja bomo 
Boga prosili naj jim nakloni 
večni mir pri sebi. Vsem, ki jih 
je njihovo trpljenje zaznamovalo 
naj Bog nakloni notranji mir. 
Nam kot narodni skupnosti pa 
naj da moči, da bomo presegli 
notranje delitve in sovraštvo 
in kot bratje in sestre, otroci 
istega Boga, skupaj gradili lepše 
življenje prihodnjim generaci-
jam. 
Molitev bo na Lajšah ob 16:00; 
pri spomeniku na Brcah ob 16:45 
in v župnijski dvorani, kamor se 
bo vrnil Sedejev kip, ob 17:30. 
Avtobus na Lajše bo odpeljal ob 

15:40, seveda pa lahko uporabite 
lasten prevoz. Vsi, ki vam je mar 
prihodnost slovenskega naroda, 
vabljeni k molitvi na vseh treh 
krajih. 

• 18:30 sv. maša in misijonski 
nagovor 

• 19:30 srečanje sodelavcev 
Karitas

• 19:30 srečanje za mlade – 
LJUBITI S ČISTIM SRCEM

Saj tudi ti hrepeniš po tem, da 
bi bil ljubljen in da bi tudi sam/a 
ljubil/a? Skupaj bomo odkrivali 
zakaj je Bog položil to hrepenen-
je v nas in kako naj ga živimo, da 
ga bomo lahko uresničili.

ŠEBRELJE
• 18:00 sv. maša in misijonski 

nagovor

BUKOVO
• 18:00 sv. maša in misijonski 

nagovor

IDRIJA
20.00 Križev pot na Kalvariji
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ili, če je naš življenjski kompas 
nastavljen na pravi azimut. Skavti 
vseh vej vabljeni na misijonsko 
srečanje, ki pa bo vse prej kot le 
“pridiga”, ker se bomo duhovnos-
ti lotili po skavtsko! Prinesi s 
sabo odprto srce, nasmejana usta 
in odpočite roke in noge .

• 14:00 – 17:00 srečanje sku-
pine Vera in luč

• 15:00 – 18:00 »V Gospoda 
zaupam« - Bog nas vodi 
skozi preizkušnje

Pričevanje zakoncev Mirana 
in Metke Brozovič, ki sta se 
v življenju srečala s težkimi 

SOBOTA, 6. 4. 2019

CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

• 9.00 - 12.00 misijonsko 
srečanje za skavte vseh vej  - 
4XS (SI SKAVT?! SI SVET?!)

Skavtstvo je odgovorna igra, v 
kateri spreminjamo sebe in svet 
na bolje. Skupaj bomo prever-

preizkušnjami, a sta izkusila 
osrečujočo resnico, da je Bog 
vedno z nami. Vabljeni, da ob 
pogovoru z njima utrdite svoje 
zaupanje v Gospoda. Srečanje za 
vse!

• 17:00 skupna vaja mešanih 
pevskih zborov

• 18:30 sv. maša in misijonski 
nagovor (pojejo združeni 
pevski zbori)

• 20:00 Misijonsko srečanje za 
pevce

NOVAKI 
• 18:00 sv. maša in misijonski 

nagovor

OTALEŽ
• 18:00 sv. maša in misijonski 

nagovor
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CERKNO
• 8:00 – 9:00 Molitev z misi-

jonarji v kapeli pred iz-
postavljenim Najsvetejšim. 

• 09:00 skupna vaja mešanih in 
otroških pevskih zborov

• 10:00 skupni zaključek misi-
jona s slovesno župnijsko 
sveto mašo 

• 11:00 druženje pred cerkvijo 
z družabnim programom in 
pogostitvijo (da ne bo treba 
hiteti domov kuhat kosilo, 
bomo poskrbeli tudi za 
hrano)

• 15:00 – 17:00 druženje mla-
dih z misijonarji preden 
odidejo domov 

NEDELJA, 7. 4. 2019
Gospod!

Vse kar sem in  kar imam, 
vse kar me obdaja, je dar 
in priča Tvoje ljubezni.

Iz nje hočem živeti in 
jo z veseljem oznanjati.
V času priprave na sveti misi-
jon v naši dekaniji se obračamo 
k Tebi in te prosimo, da bi kot 
Marija, Tvoja in naša Mati, tudi 
mi pričevali o Tvoji ljubezni.

Izročamo ti otroke in  mlade, 
naj doživijo to ljubezen. Za-
konce in družine, naj jo 
prenašajo na mlade rodove.
Bolne, ostarele in vse ki 
so  stiski, naj v njej črpajo 
moč in upanje, da jo bodo 
nekoč živeli v polnosti.

Gospod! Izročamo ti naše  
družine, župnijska občestva 
in vse ljudi dobre volje.
Po Kristusu našem Gospodu.

Amen.

Besedilo, ki je obarvano 
rdeče pomeni, da je dogodek 
organiziran na dekanijski rav-
ni. K tem dogodkom smo še 
posebej povabljeni, saj nas 
bodo nagovorili zanimivi gosti.



br. Marko Senica
Sin Prekmurca in Dolenjke, živel in delal 
v Sloveniji in izven nje, sošolec župnika 
Mateja, sedaj v samostanu v Krškem. 
Aja, kapucin.
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br. Jaro Knežević
Pod srcem svoje mami sem začel rasti 

v dneh, ko se je sv. pater Pij poslavl-
jal in odhajal k Očetu (23. 9. 1968). 

Mladost sem preživel na Bledu, ki ga 
imenujem moj NKNS (najlepši kraj na 

svetu). Sedaj z velikim veseljem živim v 
Škofj i Loki, Gospod pa me kot oznanjevalca 

vesele novice, da smo brezpogojno ljubljeni, vodi po vsej Sloveniji. 
Moje srce se še posebej umiri v naravi in ob poeziji. Svoja srečanja 
z življenjem občasno opišem na blogu na spletni strani fejstbog.si. 
Hvaležen sem Bogu, da me je pripeljal med vas!

s. Ania Walaszek fmm. 
Po rodu sem Poljakinja. Pripadam redu 
sester Frančiškank Marijinih misijonark.  
V Sloveniji sem že 7 let.  Predlani sem se 
preselila iz Ljubljane v Celje, kjer sestre 
sodelujemo z brati kapucini pri nji-
hovem pastoralnem delu v župniji.  Rada 
poučujem verouk, delam z mladimi in 
živim s sestrami v skupnosti.

Z nami bodo na misijonu:

internetna stran 
https://misijon-idrija-cerkno.rkc.si

facebook 
https://www.facebook.com/Misijon-
2019-Idrijsko-cerkljanska-dekani-
ja-2247849788816576/

Podroben misijonski program in dogajanje v 
celotni dekaniji si lahko ogledate:

Kdor bo med misijonom morebiti fotografi ral in bo pripravljen 
deliti kakšen vtis tudi z ostalimi, ste lepo povabljeni, da fotografi je 
ali krajši zapis pošljete na matej.kobal@rkc.si. Vsak prispevek 
dobrodošel!

Župnija Cerkno, Sedejev trg 1, 5282 Cerkno
marec 2019


