
Romanje na Knobleharjev grob v Neapelj 

 
Pri delu za nova polkna v zvoniku 

 

 

Obnovitvena dela  

na kapelici na Gazicah 

 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto 

opravljate to veliko nalogo v župniji. 

Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi 

za učilnico in kapelo v župnišču. 
 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
OKTOBER Gazice / Zasap Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
NOVEMBER Hrastje Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

OKTOBER / NOVEMBER 2019 
 

Leto XXXII 

 
Oktober je mesec rožnega venca in ga zaključimo z 

zapovedanim praznikom vseh svetih prvega novembra in 
molitvijo za vse naše drage rajne. Ta čas, ko se tudi 

zahvaljujemo za sadove zemlje, nas posebej nagiba k lepšemu 
odnosu do Stvarnika in drug do drugega.  

 
»Izkažimo čast slavnim možem, našim očakom po 

njihovih rodbinah. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi 

modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo slavo.« 

(Sir 44, 1.15) 



V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me, 
prosim, obvestite. Za napake se opravičujem. Tekom nedeljskih oznanil jih bom popravil. 

13. 10.  NED 28. NEDELJA MED LETOM 2 Kr 5,14-17; Ps 98,1-4; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 
Cerklje  7'00 Angela Žibert, 30. dan / V dober namen (ob rojstvu)  
Krška vas 9'00 Starši Jazbec in Mihaela 
Cerklje 10'30 Pavla Marinček, 15. obl. /za farane / BIRMANCI SREČANJE OB 10'00 IN PETJE   

14. 10.  PON Kalist I., papež in mučenec 
Krška vas 18'00 V zahvalo in priprošnjo za zdravje (maša s starejšimi veroučenci iz K. v.) 

15. 10.  TOR Terezija Avilska, redovnica in cerkvena učiteljica /                (sodelujejo 
Cerklje 18'00 Zalka Bevc, Ivan in Aleš obl., ostali Bevčevi in Škuljevi /         prvoobhajanci) 

16. 10.  SRE Marjeta, redovnica 
Cerklje 18'00 Alojz Horžen, 8. obl. 
17. 10.  ČET Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
Cerklje 6'30 Po danem namenu / sodelujejo veroučenci 7. razreda 

18. 10. PET Luka, evangelist 
Cerklje  18'00 Ana in Franc Špiler / SODELUJEJO BIRMANCI - namesto verouka v soboto 

19. 10.  SOB Pavel od Križa, duhovnik – ROMANJE S KOLPINGOM / svetopisemske urice 
Cerklje 6'30 Frančišek Unetič, obl., in mama Matilda 

20. 10.  NED MISIJONSKA NEDELJA 2 Mz 17,8-13; Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 
»Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati« (Lk 18,1)  

Cerklje 7'00 Za farane   
Krška vas 9'00 Marjan in ++ iz družine Zagorc 
Cerklje  10'30 Lajkovič Anton in ++ Lajkovič / Za srečno šolsko in študijsko leto  

21. 10.  PON Uršula, devica in mučenka 
Krška vas 17'00 Mama in vse ++ Dornik (pri maši sodelujejo 1. in 2. razred Krške vasi) 

22. 10. TOR Janez Pavel II., papež 
Cerklje 19'00 Oštir Martin, mama Terezija, obl., in njune tri sinove  

23. 10.  SRE Janez Kapistran, duhovnik 
Cerklje 18'00 Ivan in starši Horžen, obl.  

24. 10. ČET Anton Marija Klaret, škof 
Cerklje 18'00 Ignac Bevc ob rojstnem dnevu 
25. 10.  PET Darinka, mučenka – dan suverenosti, državni praznik 
Krška vas 18'00 Jože Kodrič, 1. obl.  
Cerklje 19'00 Andrejaš Štefan, 20. obl., Zasap 10 
26. 10.  SOB Lucijan, mučenec – ROMANJE / izlet z zborom »DOM« 
Cerklje 6'30 Po danem namenu 
27. 10.  NED 30. nedelja med letom Sir 35,12-14.16-18; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14  
»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13) 
Cerklje 7'00 za farane / Pfeifer Zoran, 5. obl., starši Pfeifer in Lukšič 
Krška vas 9'00 Jožefa Baškovič  
Cerklje 10'30 Kožar Jože in Ivanka ter hčerka Fanika, ob r. dnevu 

28. 10.  PON Simon in Juda Tadej, apostola / ta teden zaradi praznikov ni verouka 
Krška vas 18'00 Viktor Žibert, 2. obl.  

29. 10. TOR Mihael Rua, redovnik / drugje – Po danem namenu 

30. 10. SRE Marcel, mučenec (obisk bolnikov)  
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, obl.  
31. 10.  ČET Volbenk, škof – dan reformacije, dela prost dan (obisk bolnikov)  
Cerklje 18'00 Cerjak Milka in Franci 

1. 11.  PET VSI SVETI – ZAPOVEDAN PRAZNIK – prvi petek 
Cerklje 7'00 Angela Žibert 
Cerklje  10'30 Starši Škulj in sestra Rezika 
Cerklje 13'15 Stane Turšič / ob 14'00 na pokopališču molitve za rajne 
Cerklje 17'00 molitev štirih delov rožnega venca za rajne (po namenu Očenašev) 
2. 11. - SOB SPOMIN VERNIH RAJNIH / svetopisemske urice 
Cerklje 7'00 Po papeževem namenu 
Krška vas 17'00 Za verne rajne – po namenu Očenašev (1) 
Cerklje 18'00 Mama Minka, ata Vlado Marinček, obl. / rožni venec na pokopališču (19'00)  

3. 11. NED 31. nedelja med letom Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 ali 16,10-13 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10) 
Cerklje  7'00 Za farane / po namenu Očenašev (2) 
Krška vas 9'00 Viki Tomše, ob rojstnem dnevu 
Cerklje 10'30 V zahvalo za vse, kar smo v letu dobrega prejeli / krst 

4. 11.  PON Karel Boromejski 
Krška vas 18'00 V zahvalo (pri maši sodelujejo starejši veroučenci) 
5. 11.  TOR Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika / ob 19'00 – ŽPS 
Cerklje 18'00 Zorko Franc, 20. obl. in sin Franci (sodelovanje prvoobhajancev) 
6. 11.  SRE Lenart, opat 
Cerklje  6'30 Stanislav Lenič, ob rojstnem dnevu (sodelujejo veroučenci 4. razreda) 
7. 11.  ČET Ernest, opat 
Cerklje 18'00 Po namenu Očenašev 

8. 11.  PET Bogomir, škof 
Cerklje 6'30 Po namenu Očenašev (sodelujejo veroučenci 5. razreda)  

9. 11.  SOB  Posvetitev lateranske bazilike 
Cerklje 6'00 Jože in Neža Žičkar – Črešnjice 
10. 11. NED 32. nedelja med letom  6,1.4-7; Ps 146,7-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31  
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« (Lk 16,31) 
Cerklje 7'00 Starši Dvornik, brata in sestra / za farane 
Krška vas 9'00 ++ Račečič in Kodrič 
Cerklje  10'30 ++ Rudman ter Marija in Franc Piltaver 

11. 11.  PON Martin, škof 
Krška vas 17'00 ++ Ravnikar in Kalin (sodelujejo veroučenci 1. in 2. razreda) 
12. 11 TOR Jozafat, mučenec 
Cerklje 6'30 Za rajne po namenu Očenašev (sodelujejo veroučenci 6. razreda) 

13. 11 SRE Stanislav Kostka, redovnik 
Krška vas 18'00 Jožefa Baškovič 

14. 11 ČET Nikolaj Tavelič, mučenec 
Cerklje 18'00 Za rajne po namenu Očenašev (po maši ministrantske vaje) 

15. 11.  PET Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 18'00 Za rajne po namenu Očenašev (po maši vaje za bralce in igralce) 

16. 11 SOB Marjeta Škotska, kraljica / svetopisemske urice 
Cerklje 7'00 Za rajne po namenu Očenašev  

17. 11.  NED 33. nedelja med letom; Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 

»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5) 
Cerklje 7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Za rajne po namenu Očenašev 
Cerklje 10'30 Žpk. MEHLE STANISLAV, ob 100. letnici rojstva 



IN MEMORIAM: STANKO MEHLE (1919–1995) 
  
Vsi imamo spomine. Čudežno spravljene v kotičkih 
naših misli. Vanje so vtkane zanimive zgodbe iz našega 
življenja ... Pripovedujejo o trenutkih in ljudeh, ki smo 
jih poznali, imeli radi in so nas osrečevali, o dogodkih, 
ki so se nas dotaknili, o okolju, ki nas je oblikovalo, 
morda tudi zaznamovalo, o problemih in ovirah, ki smo 
jih premagovali in si tako pridobivali izkušnje … Čim 

starejši so spomini, tem večjo moč imajo in o mnogih je vredno spregovoriti. 
Tokrat sem iz skritega kotička svojih misli priklicala spomin na gospoda 
Staneta Mehleta, župnika cerkljanske župnije. Danes mineva 100 let od 
njegovega rojstva (18. 11. 1919) in 24 let od njegove smrti (10. 9. 1995).  
Gospod Mehle je bil široka, vsestranska osebnost. Človek, ki je svoje 
duhovniško poslanstvo opravljal zelo odgovorno, kar je od njega zahtevalo 
veliko sposobnosti in znanja. Bil je duhovnik s srcem. 
Živel je z ljudmi in za ljudi. Nekoliko zadržan, vendar 
prijazen, razumevajoč in širokosrčen duhovni oče. 
Vsaka njegova izrečena beseda je bila pretehtana in 
smiselna. Ena njegovih ključnih nalog je bila tudi 
delo z nami mladimi, bil je naš veroučni učitelj. 
Namenjal nam je veliko pozornosti in nam znal 
prisluhniti. Učil nas je, kako živeti krščansko, ljubiti 
domovino, združiti prijetno s koristnim, kako 
pomagati v župniji, kako stkati in ohranjati 
prijateljstva.  
Razveseljevali smo ga z rednim obiskovanjem 
verouka, s sodelovanjem, vedoželjnostjo in iskanjem 
znanja ter s poslušnostjo tako pri urah verouka, 
mašah, delavnicah kot pri petju v cerkvenem 
otroškem pevskem zborčku. On pa nas je za naše 
delo in uspehe prijazno nagrajeval in radostil s 
pohvalami, svetimi podobicami, knjigami … 
Z nami mu ni bilo vedno lahko, saj smo bili mladi 
nekoč prav tako kot današnja mladina velika 
spremenljivka in je marsikdaj težko pridobil ali 
obdržal našo pozornost. Spomnim se, da so ga včasih 
s svojo razigranostjo in celo nagajivostjo nekateri 
moji sošolci pri verouku ali pri maši spravili v slabo 
voljo, vendar nas je s svojim mirom in zgledom 
vseskozi učil potrpežljivosti in strpnosti.  

K nam domov je rad prihajal na kratek obisk ali nedeljsko kosilo. Vedno smo 
ga bili veseli. Zelo je spoštoval našo družino, še posebej pa je cenil našo staro 
mamo Marijo, ki je bila izredno dobra duša.  
Duhovnik  Stanko Mehle je na nek način v vseh nas, ki smo ga poznali, pustil 
lepo sled, in z vsem spoštovanjem ga omenjajo mnogi farani, ki jim je bil dušni 
pastir. Ob njegovi 100-letnici mi je v veselje, da spomin nanj ne bledi. 
                                                                                                                     Darja Mandžuka 
 

 
 

V Cerkljah je Stanko Mehle deloval od leta 1964 do 1977. Med tem časom se je 
prenovila cerkev po smernicah II. Vatikanskega koncila. Veliko je pri tem 
sodeloval tudi škof Lenič s svojimi poznanstvi (Bitenc in Kregar). Da so 
lahko vse postorili, se je prodalo tudi nekaj zemlje.  
Postavil je tudi nove učilnice. Takole pravi v svoji kroniki: »V bivšem 

gospodarskem poslopju se je naredila klet, ki bi bila preurejena v spodnjo 

učilnico, in garaža, nad garažo in kletjo je pripravljen načrt za večjo 

učilnico – župnik se bori že 2 leti za dovoljenje za zidavo učilnice, pa ni od 

nikoder nobene rešitve.« Leta 1976 so končno dobili gradbeno dovoljenje.  

Župnik Mehle je deloval v precej težkih časih. Bog mu povrni z večnimi 

darovi za vse dobro, kar je storil v naši župniji.  



OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 

Mnogi izpričujejo, kako je Rožni venec poseben zaklad Cerkve. Tega se 

posebej zavedajo tisti, ki tudi s konkretno molitvijo znajo unovčit ta zaklad. 

Posebej lepa priložnost v oktobru je, da izkoristimo skupno molitev rožnega 

venca vsak dan pol ure pred mašo. Posebej lepo pa povabljeni tudi v Krško 

vas, kjer se moli vsako nedeljo ob 18. uri. 

 

MISIJONSKA NEDELJA 

Glavna naloga Cerkve je, da oznanja evangelij in to je glavna naloga 

misijonarjev. Letos se spominjamo 200-letnice rojstva misijonarja Ignacija 

Knobleharja. Mnogi ste gledali obisk papeža Frančiška na Madagaskarju, kjer 

je bil tudi med našimi misijonarji. Vedno bolj pa se zavedamo, da bo ob 

umanjkanju duhovnih poklicev vedno bolj pomembno ponovno 

pokristjanjevanje Evrope. Ob misijonski nedelji se še posebej lahko 

vprašamo, kako mi kot kristjani oznanjamo evangelij. Če že sami ne storimo 

veliko, se potrudimo, da podpiramo tiste, ki s srcem oznanjajo Jezusa. 

 

MOLITEV ZA RAJNE – PRVI IN DRUGI NOVEMBER 

Vsako leto pokurimo na grobovih tone in tone sveč. Iskreno se vprašajmo, 

komu to koristi. Velikokrat kdo pride na grob in samo prižge svečo. Nekateri 

ob tem tudi zmolijo za pokojne z mislijo, naj prižgana sveča izraža naše 

nadaljevanje molitve. Sveča predstavlja tudi tisto »večna luč naj jim sveti«, da 

bi duše počivale v miru. Kljub vsem tem lepim simbolom pa sveča ne more 

nadomestiti naše molitve in maš za naše rajne. Tega so se mnogi zavedali v 

preteklosti in so še posebej prosili duhovnika za molitev za svoje rajne. 

Duhovnik je v ta namen opravil molitve in daroval svete maše. Od tod tudi 

izvira ta stara navada, ki jo nekaj let obnavljamo tudi pri nas. Verniki oddajo 

listek z imeni s svojih pokojnih duhovniku. Med molitvami 4 delov rožnega 

venca jih preberem in list s pokojnimi potem dam v vetrolov z namenom, da 

če kdo obišče cerkev, bi se vsak v molitvi spomnil tudi teh pokojnih.  

Za te pokojne potem opravim še 7 maš »po namenu Očenašev«. Kar se ob 

tem nabere prostovoljnih darov, so uporabljeni za namene teh maš. Vsem 

iskren Bog povrni, da se tudi na ta način spomnite svojih rajnih in jim s tem 

prižigate še trajnejšo luč kakor s svečo.  

Lepo povabljeni k svetim mašam. Prvi november – vsi sveti – je namreč eden 

od štirih zapovedanih praznikov, ki nas kristjane obvezuje, da smo ta dan tudi 

pobožno pri sveti maši.  

 
 

ŽIVE JASLICE 

Žive jaslice bodo v naši župniji letos prvič. Srčno upam, da bomo uspeli to 

uspešno in kvalitetno izvesti. Sam moram priznati, da mi to kar precej 

zaposluje glavo. Res si želimo kvalitetne izvedbe. Hvala Francu Ilcu in vsem, 

ki ste sodelovali pri pripravi terena. Nekateri ste že potrdili svoje sodelovanje 

z branjem ali igranjem. Se pa samih konkretnih povabil na priprave udeležuje 

zelo malo ljudi. Upam, da bo pri gradnji preprostih objektov za jaslice bolje 

in da bodo potem tudi vaje lažje stekle.  

Letošnje jaslice v cerkvi bodo delali birmanci. Potrebna navodila so že prejeli 

pri verouku. Prosim za sodelovanje.   
 

SESTANEK ZA ŽUPNJISKI SVET (5. 11. 2019)  

Člani župnijskega sveta lepo povabljeni, da se udeležite srečanja, ki bo v torek, 

5. 11., ob 19'00 v župnišču. V primeru, da ne morete priti, si najdite 

zamenjavo, da bo vsaj nekdo predstavljal vašo vas ali vašo dejavnost. Prav je 

namreč, da se zavedamo, da so člani neke vrste povezave, stebri in trdne vezi 

z občestvom. Če te ni, to pomeni, da je na drugih nekoliko več teže in 

odgovornosti. Podobno velja tudi za druge dejavnosti. Če jih nekdo kar pusti, 

pomeni, da hkrati preloži na ostale več dela. K sreči pa je v župniji tudi nekaj 

takih, ki se zavedajo svoje odgovornosti in svoje delo zelo vestno opravljajo. 

Velikokrat tudi drugje priskočijo na pomoč. Hvala vam za vašo nesebično 

pomoč. Zelo veliko pomoč za duhovnika predstavlja tudi udeležitev pri 

tedenskih mašah.  
 

SODELOVANJE VEROUČENCEV PRI MAŠI 

V mesecu oktobru in novembru bodo pri nekaterih mašah, kakor je 

zapisano, sodelovali veroučenci. Starši, prosim, poskrbite, da bodo otroci 

prihajali pravočasno, vsaj pet minut pred mašo, da se dogovorimo in bo 

lepše sodelovanje.    
 

SVETOPISEMSKE URICE 

Tako kakor pretekla leta bodo tudi letos v naši župniji potekale 

svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. leta starosti. Pričele so se v 

soboto, 5. oktobra, in bodo vsakih 14 dni pri sestrah spodaj v učilnici. Lepo 

povabljeni.  

 

MINISTRANTSKE VAJE 

Ministrant se najbolje oblikuje pri mašah. Kadar pridete k maši med 

tednom, se lahko veliko naučite. Nekaj posebnih vaj pa sem označil tudi na 

koledarju. Vabljeni, da bi čim lepše opravljali svojo nalogo.   


