
BLAGOSLOV MARIJINE 

PODOBE  

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zavzeto ohranjate Božjo hišo in okolico čisto in lepo. Prosil bi, če 

lahko pri urejanju okolice cerkve  pomagate tiste vasi, ki čistite cerkev. Bog povrni! 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
JULIJ Cerklje  Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
AVGUST Črešnjice  Dol. Skopice  MePZ Cerklje 
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SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu.  

 

MOLITEV 
Cerkev je odprta pol ure pred 

mašami, ko molimo rožni 
venec – vabljeni! Čez dan je 

odprt vetrolov. Pomnožimo 

molitev tudi v domačem krogu.  
 

SPOVED 
Redno, vsako nedeljo pol 

ure pred jutranjo mašo, 

oziroma po dogovoru. 
 

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse 

ohrani zdrave in 

srečne. 
 

ROMANJE NA ZAPLAZ 

 
STANKOVO 2022 – MAŠA ZA DOMOVINO (foto F. Žibert) 

 
27. 6. – MAŠA ZA DOMOVINO IN DOBRO SODELOVANJE 

 BOG BLAGOSLOVI NAŠO ŽUPNIJO! 
 Pridi, pridi, Sveti Duh, 
iz nebes na nas razlij 
svoje lúči svetli sij! 

Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih 
ogenj svoje ljubezni!  

mailto:jnzzklj7@gmail.com


V PRIMERU, ČE MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI NAPISANA ALI JE NAROBE NAPISANA, ME OBVESTITE.  
ZA NAPAKE SE OPRAVIČUJEM IN JIH BOM POPRAVIL. 

30. 6.  ČET Prvi rimski mučenci 
Cerklje  19'00 Frančiška Unetič / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za našo župnijo 

1. 7.  PET Estera, svetopisemska žena – PRVI PETEK (Rim) za Mileno in Ireno 

2. 7.  SOB Frančiška Regis, redovnica – PRVA SOBOTA (Rim) po danem namenu  

3. 7.  NED NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU; Iz 66,10-14; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 
Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. 

Cerklje  7'00 Jožefa Škulj  
Krška vas 9'00 Za farane / za zdravje, za rešitev duše 
Cerklje 10'00 Franc in Marija Lajkovič, 4. bratje in 2. sestri  

4. 7. PON Urh, škof 
Krška vas      19'00 Joško, mama Draga in Irena Jankovič in ++ Gerjevič, Piltaver, Poldan, Koretič in Peterkoč 

5. 7.  TOR CIRIL IN METOD  
Dom Brežice   9'00    po danem namenu  

6. 7. SRE Marija Goretti, mučenka 
Cerklje  6'00 po danem namenu – za zdravje, za rešitev duše 

7. 7. ČET Anton M. Zaharija, duhovnik / 18'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje 19'00 Ivan Pirnaver in Ivan Dornik / ++ ata in oma Fuchs 

8. 7.  PET Gregor Grassi, škof – OBISK BOLNIKOV  
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice 
Cerklje – VAŠKA SVETA MAŠA 19'00 za zdravje / za čisto srce in duha stanovitnosti 

9. 7.  SOB Avguštin Z. Rong in kitajski mučenci – OBISK BOLNIKOV 
Cerklje  8'00 Terezija Ilc, Franc in sorodniki  

 10. 7. NED 15. NEDELJA MED LETOM; 5 Mz 30,10-14; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 2,1-11 
»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b) 

Cerklje 7'00 Irena in Milena Rudman  
KRŠKA VAS 9'00 ŽEGNANJE – za žive in pokojne vaščane iz Krške vasi  
Cerklje  10'30 starši Amon, Rozalija, 1. obl., in ++ starši Hrovat / za farane 

11. 7. PON Benedikt, opat 
Krška vas 19'00 Joško in Rozika Kožar, obl.  

12. 7.  TOR MOHOR IN FORTUNAT, MUČENCA (9'00 Dom Brežice – po danem namenu) 
Krška vas 19'00 Anica Štefanič, 2. obl. in ob r. dnevu   

13. 7.  SRE Henrik, škof 
Cerklje  6'00 Rosemarie Marčič 

14. 7.  ČET Božidar, škof / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
Cerklje  19'00 za zdravje 

15. 7.  PET Bonaventura, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje  19'00 Rok Turšič, 8. obl., in stari oče Franc, obl.  

16. 7.  SOB Karmelska Mati Božja 
Cerklje  8'00 Ljudmila obl., Vladimir in Vlado Maligoj 

17. 7.  NED 16. NEDELJA MED LETOM; 1 Mz 18,1-10; Ps 15,2-5; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 
»Le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42) 

Cerklje  7'00 ++ Dvornik in Rostohar 
Krška vas 9'00 Niko Perkman – nekdanji sodelavec Upsalske univerze na Švedskem 
Cerklje 10'30 Alojz Hribar, obl. /za farane 

18. 7  PON Elij, mučenec 
Krška vas 19'00 mama Ana Ravnikar in ++ Ravnikar in Kalin 

MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, XIII. del 
Seja 2. 9 . (nedelja) po litanijah v mali dvorani. Navzočih 22 odbornikov. 
Dnevni red: 
1. Reševanje še nerešenih pritožb. Ad 1. Se rešijo pritožbe vasij: Brege, Mrtvice, 
Vihre, Gazice etc. 
2. Podaljšanje termina za plačanje. Ad 2. Onim, ki še nimajo rešitve pritožb v 
rokah se podaljša termin do konca sept. 
3. Volitev novega blagajnika. Ad 3. Ker se sedanji blagajnik Leopold Račič izseli, 
se predlagajo in naprošajo kot blagajnik: gg. poslovodja konzuma Hrovat in g. 
nadučitelj Rostohar. - Slednji ni sprejel, a sprejel je g. Hrovat. 
4. Naknadno vlaganje pritožb. Ad 4. Od posameznikov naknadno vložene -
večinoma- osebno izrečene prošnje za znižanje, se bo moglo upoštevati čez kaj 
časa, zaenkrat ne. 
5. Povišanje nekaterim, ki so bili prenizko obremenjeni. Ad 5. Predloženih je bilo 
več, a se poviša edino Kuhar-ju na Dol. Pirošici na K 700'- 
6. Kaj se ukrene radi Drnovcev? Ad 6. Bili so v brodovini, torej so tudi tu 
interesenti. 
7. Kaj narediti z Vlahi, ker niti eden ne mara plačati? Ad 7. Vsak interesent ima 
pravico Vlaga zavrniti in ga ne pustiti čez most, ako se ne izkaže, da je vplačal. Do 
sedaj ni plačal še niti eden. 
8. Nasip: že izvršeno in še izvršiti se imajoče delo. (Plača za poplet nasipa!) Ad 8. 
Navozi naj se, kolikor pač mora biti, da nas ne bo ne Krka in ne oblast ovirala. - 
Dobro je, da se je dalo napraviti poplet iz vrbovine, kar je oskrbel g. tajnik odbora. 
- Plača delavcem se odobri. 
9. Pobiralci ob priliki sejma v Bušeči vasi: kdo pobira; od koga; koliko? 
Ad 9. : Kot pobiralca bosta fungirala član odbora Butkovec in še eden, ki si ga 
poišče. Plača se za zamudo časa vsakemu K 100'- Pobira se po tarifi in sicer samo 
od neinteresentov; od interesentov se ne pobira! 
10. Slučajnosti. Ad 10. Odbornik Štefanič sproži staro misel, ki jo je odbor že 
ponovno prerešetaval, a vselej odbil, da naj bi se na mostu namreč sproti 
plačevalo. - Tudi danes je bila ta misel ponovno odbita, ker bi bil to predrag 
»špas«, da bi morali ljudje, ki most rabijo – največ ga rabijo ravno domačini-
kmetje – vzdrževati poleg mostu, še dva moža – nastavljenca kot pobirača. Poleg 
tega je pa zelo neprijetno, če bi moral kmet, ki gre dnevno večkrat čez vselej 
sproti paziti, da ima tiste kronice v žepu. Vrhutega pa nastane vprašanje, kdo naj 
pa sedaj ta denar založi, kar dolgujemo itd itd. - Pomislek, ki je vreden uvaževanja, 
je tudi ta, da smo potem le-še vedno nekaki sužnji. Biti smo hoteli prosti vsake 
odvisnosti in zato je v ta namen nujno, da sedaj takoj prispeva vsak, kolikor mu 
je naloženo.  
(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 



DRUGI DEL ANKETE 
Anketo je v postnem času izpolnilo 77 staršev in naknadno še 11 staršev, torej 
skupno 88, kar daje za našo župnijo dokaj realne rezultate. Prvi del ankete (prva 
stran) je bil objavljen v prejšnji številki Markovih drobtinic.    
V drugem delu ankete (druga stran) je bilo vprašanje, kako starši ocenjujejo 
(lestvica od 1 do 10) versko vzgojo svojih otrok in kakšno vlogo pri tem igra 
določeno okolje ali osebe. V povprečju starši ocenjujejo, da je prvi otrok v družini 
7,4/10 versko vzgojen, drugi otrok 7,0/10, tretji otrok pa 6,8. 
Pri tem ima pomembno vlogo verouk 8,2/10, sveta maša 8,4/10, duhovnik 
8,3/10, oče 7/10, mati 7,6/10, brat ali sestra 6,0/10, stari starši 7,4/10, prijatelji 
5,4/10, šola 2,8/10, računalnik 2,7/10, knjiga(SP) 6,1/10. 
Zadnji del ankete je spraševal po mnenju o veri, ki ga imajo anonimni izpolnjevalci 
ankete – torej starši naših veroučencev.  Glede tega so bili trije možni odgovori. 
Drži (3), delno drži (2), ne drži (1). Številka (rezultat) poleg trditve iz ankete 
pomeni povprečje vprašanih. Bližje kot je številu 3 – bolj drži za večino vprašanih. 
Bolj ko je blizu 1, manj se strinjajo s trditvijo.  
Sem veren človek. 2,764 / Za svojo vero ne potrebujem Cerkve. 1,5 / Cerkev 
pomembno vpliva na mojo osebno srečo. 2,027 / Cerkev naj se zavzema za družbene 
izobčence / uboge.2,211 / Župnija naj več naredi za pastoralo Romov. 1,568 / Cerkev 
se prilagajala družbeni realnosti. 2,141 / Cerkev je opominjajoča vest družbe. 2,079 / 
Pogled Cerkve na spolnost se mi zdi smiseln. 2,083 / Ženskam bi morali dovoliti, da 
postanejo duhovnice. 2,0 / Strinjam se z neporočenostjo duhovnikov. 1,712 / 
Cerkvena prepoved kontracepcije se mi zdi smiselna. 1,541 / Denar, ki ga darujem 
Cerkvi, se mi zdi pametno uporabljen. 2,694 / Prepričan sem o papeževi 
nezmotljivosti. 2.014 / K zelo bolnemu domačemu članu pokličem duhovnika. 2,662 
/ Nekoč bi rad izstopil iz Cerkve. 1,08 / Premalo se naredi proti spolnim zlorabam v 
Cerkvi. 2,37 / Strah me je, da bi javno izrazil pripadnost Cerkvi. 1,176 / V Cerkvi se 
premalo oznanja Kristusov nauk. 1,403 / Župnijski svet bi moral biti bolj aktiven. 1,704 
/ Gospodarski svet bi moral biti bolj aktiven. 1,634 / Splav bi morala Cerkev 
zagovarjati. 1,757 / Evtanazijo (trpečega ubiti) bi morala Cerkev zagovarjati. 1,753 / 
Jezusovo vstajenje je izmišljotina. 1,128 / Jezus ni zgodovinska oseba. 1,2 

Iz ankete torej lahko razberemo, da zelo velik del staršev veruje v Jezusovo 
vstajenje in da se jih veliko dejansko opredeljuje kot verne. Le malokoga je strah 
izraziti svoje versko prepričanje. Kot veliko zaupanje do župnije štejem tudi zelo 
velik odstotek tistih, ki menijo, da se sredstva, ki jih darujejo v pušco, pametno 
uporabi. Tudi je izražen zelo veliko odstotek tistih, ki bi k zelo bolnemu 
domačemu članu poklicali duhovnika. Nekoliko nižja pa so strinjanja z določenimi 
nauki Cerkve, kot so kontracepcija, evtanazija, splav, neporočenost duhovnika … 
Sam lahko pri tem dodam le to, da potem ko iskreno in globlje premisliš, ima 
Cerkev zelo tehtne razloge za tak nauk, ki ni tako ozek, kot ga nekateri mediji 
predstavljajo. Vsem se zahvaljujem za iskrenost pri anketi. Rezultati so zgovorni.     

19. 7.  
drugje 

TOR Arsenij, puščavnik 
Dom Brežice   9'00    po danem namenu  
/ po maši srečanje ob Svetem pismu 20. 7. 
drugje 

SRE Marjeta Antiohijska, mučenka 
Cerklje 6'00 Leopold Tonkovič, obl. (oče) 

21. 7.  ČET Lovrec, duhovnik / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne 
poklice 
 
 
Lovrenc, ETO REŠNJE TELO IN KRI 

Cerklje  19'00 Ivana Petelin, 30. dan / Ivana Andrejaš, 30. dan                                     poklice 

22. 7.  PET Marija Magdalena, svetopisemska žena  
Cerklje  19'00 Franc in Pavla Turšič, ++ Turšič in Gerlovič 

23. 7.  SOB Brigita Švedska, redovnica 
Cerklje  8'00 Jožefa Škulj  

24. 7. NED KRIŠTOFOVA NEDELJA; 1 Mz 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 
»Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9) 

Cerklje  7'00 Nežka Šoba, 2. obl. / za farane 

Krška vas 9'00 Edo in Jožefa Baškovič 

Cerklje  10'00 teta Agica, družina Brinovec, starši Oblak in Davidovič 

25. 7.  PON JAKOB, starejši, apostol 
Krška vas 19'00 mama Uršula, obl., in oče Martin Tomše ter Jože Pavlovič 

26. 7.  TOR Joahim in Ana, starša device Marije po maši srečanje ob Svetem pismu 
Cerklje  19'00 mama Ana in družina Horžen ter Ana Dušak / Ana Štefanič ob godu 

27. 7.  SRE Gorazd, Kliment in učenci Cirila in Metoda 
Cerklje  6'00 za zdravje in srečno rojstvo 

28. 7.  ČET Viktor I., papež (maša drugje po danem namenu)  

29. 7.  PET Marta, Marija in Lazar (maša drugje za pozabljene namene) 

30. 7.  SOB Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje  8'00 za zdravje 

31. 7. NED 18. NEDELJA MED LETOM; Prd 1,2,2.21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21  
»Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« (Lk 12,21) 

Cerklje  7'00 Ivan ob r. dnevu in Karolina Horžen 

Krška vas 9'00 Ivan in Franci Prah   

Cerklje 10'30 v zahvalo za 14 lepih let preživetih v Cerkljah in za farane 

1. 8.  PON Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj 

2. 8.  TOR Evzebij, škof / porcjunkula 
Cerklje  19'00 Romana Tonkovič, obl.  

3. 8.  SRE Lidija, svetopisemska žena 
Cerklje  6'00 Po danem namenu 

4. 8.  ČET Viktor I., papež ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
Cerklje  19'00 Slavko Žibert, ob r. dnevu 

5. 8.  PET Marta, Marija in Lazar – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice 

Cerklje  19'00 v zahvalo za zdravje 

6. 8.  SOB JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI – PRVA SOBOTA 
Cerklje  8'00 + Cvetka 

7. 8. NED 19. NEDELJA MED LETOM; Mdr 18,6-9; Ps 33; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 
»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk 13,32) 

Cerklje  7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Tilka Teršelič  

Cerklje 10'30 Bogomir Gasior, 4. obl., in starši Gasior 

 



MAŠNI DAR 
S septembrom se v Sloveniji dvigne mašni dar iz 20 evrov na 23 evrov. To 
je predviden dar. Duhovnik bo daroval sveto mašo po vašem namenu, tudi 
če mašnega daru ne bo prejel. Maše za julij so polne. V prihodnje pa jih bo 
sprejemal novi župnik.  
 
ŽEGNANJE V KRŠKI VASI – 10. 7.  
Vsi lepo povabljeni, da skupaj proslavimo Mohorja in Fortunata, se jima 
priporočimo, da posredujeta pri Bogu za nas. Prošenj gotovo nosi vsak 
veliko v srcu. Še posebej lahko prosimo za zdravje naših bližnjih.  
 
KRIŠTOFOVA NEDELJA – 24. 7. 
Pri vseh mašah je blagoslov vozil in kar boste ob tem namenili darov, je 
namenjeno za nakup vozil za naše misijonarje po svetu. Gre za pomembno 
nabirko MIVO, ki našim misijonarjem omogoča delovanje mnogokrat v 
zelo težkih razmerah, kjer so razdalje do šol, bolnišnic in trgovin velike in 
poti neurejene. V naši župniji smo v ta namen navadno zbrali okoli 1500 
evrov, lansko leto celo 1650.  Bog vam obilno povrni. 
 
MAŠE OB SLOVESU – 31. 7.   
14 let je lepa doba. Bogu sem zelo hvaležen, da sem lahko toliko časa 
preživel med vami, ki ste čudoviti ljudje. Opravičujem se za trenutke, če 
sem koga užalil, razočaral, kadar nisem dobro izpolnjeval svojega 
poslanstva. Marsikdo je sicer rekel, da se je ta čas veliko naredilo. Kar se 
je naredilo, ni moja zasluga, ampak plod vašega dela in medsebojnega 
sodelovanja. Želim si, da bi se še več naredilo za Božje kraljestvo, da bi bolj 
trdno zaupali v Boga. Župniji želim obilen Božji blagoslov. Verjamem, da ga 
bo pod novim župnikom Andrejem v edinosti z vami vsemi tudi deležna. 
Nov župnik bo imel svojo prvo mašo v Cerkljah v torek, 2. 8., ob 19'00.  
 
Na sosednji strani je prikazan dekret (odločba), ki določa nalogo novega 
župnika v Cerkljah ob Krki. Podoben dekret sem dobil tudi sam in sicer za 
župnijo Črnomelj in Dragatuš. Oba z novim župnikom se priporočava v 
molitev, da bi Bogu v čast čim bolje nadaljevali delo v Gospodovem 
vinogradu.  

 
 


