
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE Hvala vam, ki zvesto in 

zavzeto ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  

Tudi v času epidemije se vam lepo zahvaljujem, ker 

s skrbjo gledate Božjo hišo in jo ohranjate lepo. 

Vztrajajte v dobrem in Bog vam obilno povrni. 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
MAREC Hrastje Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
APRIL Račja vas Dol. Skopice MePZ Cerklje  

Janez Žakelj, župnik; jnzzklj7@gmail.com; tel.: 041/321-019; 07/49-69-175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KRIŽEV POT 

 

Tiho so, tiho so ... 

Roke na križu razpete, 

Rane globoke skeleče. 

Tiho so, ali res ne govore? 

Tiho so, kaj res nič ne 

povedo? 

Preglasne so, 

Da bi jih slišal svet. 

Pretežke, da bi jih doumel. 

Tiho so, tiho so ...  

Kaplje krvi presvete, 

Kot vroča reka deroča. 

Tiho so, ali res ne govore? 

Tiho so, kaj res nič ne 

povedo? 

Preglasne so, 

 da bi jih slišal svet. 

Pretežke, da bi jih doumel. 

SVETE MAŠE 
potekajo praviloma po 

razporedu, kot so zapisane v 

župnijskem listu. Pazimo na 

razkuževanje in v cerkvi 

nosimo maske. 

MOLITEV 
Cerkev je odprta pol ure 

pred mašami, ko molimo 

rožni venec – vabljeni! Čez 

dan je odprt vetrolov. Ob 

četrtkih molimo pred 

Najsvetejšim za nove 

duhovne poklice. 

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. 

 
Postaje starega križevega pota 

 
Kulturni praznik s Prešernovo pesmijo 
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UPOŠTEVAMO PRIPOROČILA NIJZ-ja. PROSIM, DA ME V PRIMERU, ČE MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI 
NAPISANA ALI JE NAROBE NAPISANA, OBVESTITE. ZA NAPAKE SE OPRAVIČUJEM IN JIH BOM POPRAVIL. 

17. 3.  ČET Patrik, škof / 17'15 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 
Cerklje  18'00 Albina Baznik in starši, Zofija, Franc in Vili Jurečič 

18. 3.  PET Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj / po maši srečanje ŽGS 
Cerklje 18'00 Romana Tonkovič in Leopold Tonkovič ob rojstnem dnevu  

19. 3.  SOB JOŽEF, JEZUSOV REDNIK – teden družine / 9'30 – družinska kateheza in KDP 
Cerklje  8'00 Ana, obl., ter Martin in Mimica Komočar  / po maši srečanje ministrantov 
Cerklje  17'00  Dragica Novosel in Terezija Vegelj / srečanje prvoobhajancev in staršev 

20. 3.  NED 3. POSTNA NEDELJA; 2 Mz 3,1-8.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-90-26 
»Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad« (Lk 13,8-9) 
Cerklje  7'00 za farane / Ignac Horžen, 30. dan, in Frančiška Horžen, ob r. dnevu  
Krška vas 9'00 starši Gričar, Slavka, Mirko in starši Smrekar 
Cerklje 10'30 Franc Marinček, obl.                   Cerklje 15'00 KRIŽEV POT – zbor DOM 

21. 3. PON Nikolaj iz Flüe, puščavnik 
Krška vas 18'00 Milena Rudman 

22. 3.  TOR Lea, spokornica / po maši srečanje ob Svetem pismu 
Cerklje 18'00 mama Natalija, 17. obl., in oče Anton Zorič  

23. 3. SRE Rebeka, redovnica 
Cerklje 6'00 Alojzija Peter ob 100. rojstnem dnevu 

24. 3. ČET Dionizij, mučenec / 17'15 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 
Cerklje 18'00 Ana Bogolin, ob rojstnem dnevu 

25. 3.  PET GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 
Cerklje  8'00 po namenu sester / v čast Luški Materi Božji za zdravje in zahvalo 
Cerklje  18'00 Karolina Horžen, 30. dan 

26. 3.  SOB Bonifacij, škof 
Cerklje  8'00 Jernej Zorko 
Cerklje  10'00 PRVA SVETA SPOVED 
Cerklje  17'00 srečanje staršev in veroučencev za 1. in 2. razred 

PREHOD NA LETNI ČAS – ob 2:00 zjutraj kazalce ure prestavimo za eno uro naprej, torej na 3:00. 

 27. 3. NED 4. POSTNA NEDELJA; Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 S 
»Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.« In začeli so se veseliti (Lk 15,24). 
Cerklje 7'00 za farane / Jožef Bevc, ob r. dnevu, in Ignac Bevc  
Krška vas 9'00 Ivana Piltaver, 1. obl.   
Cerklje 10'30 Milena in Irena Rudman 
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT – bralci beril 

28. 3. PON Bojan, knez 
Krška vas 19'00 starši Ajster in vsi ++ iz družine Ajster 

29. 3.  TOR Jona, prerok 
Cerklje  19'00 Ignac Bevc / po maši srečanje ob Svetem pismu 

30. 3.  SRE Amadej, vojvoda 
Cerklje  6'00 s. Amanda Frančiška Potočnik, 10. obl., in sosestre  

31. 3.   ČET Kornelija, mučenka / 18'15 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 
Cerklje  19'00 Jože in Mira, godovna, in vse ++ Špiler 

1. 4.  PET Irena in Agapa, mučenki – prvi petek – obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice in blagoslov župnije 
Cerklje 19'00 v zahvalo za zdravje – ob 18'00 čaščenje Najsvetejšega za mir v svetu  

GRADNJA MOSTU ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, XI. del.  
 
Seja obeh odborov (gradbenega in 
veseličnega) dne 13. 10. 1922. 

(Preje izpuščena pomotoma). 
1. G. nadučitelj kot glavni blagajnik 

veseličnega odbora poda podroben račun dohodkov 
in stroškov veselice, ki se je dobro obnesla (Račun glej v blagajniški knjigi!) 
2. Na Črešnjicah sta dva fanta pobirala na svojo polo in nista vseh dobitkov 
oddala. Pozove naj se jih, da oddasta, sicer nastopimo proti njima! (Sta se 
odzvala na poziv!) 
3. Jugoslovanski klub (g. poslanec Sušnik) nam je dobil dovoljenje za 
tombolo i srečolov in oprostitev taks, ki so sicer velike. 
4. Tombola, ki se ni vršila 8/10. bo 22. t. m. 
5. G. kaplan pove radi godbe: Pritožbe se čujejo, da je godba igrala slabo 
in malo. Bila je pa draga. - To je res! - Da smo pa klicali izmed treh 
ponujajočih se godb (Št. Jernejska – orlovksa; Radeška orlovska in krška – 
gasilska) krško, je razlog: Ker so nam pravili, da igra boljše ko oni dve. Da 
bo vsled tega prišlo veliko Krčanov na veselico in Brežičanov (a bilo ni 
nikogar) in ker da je ta godba brez strankarskega obilježja, dočim prvi dve 
nista. - Izjavi g. kaplan: Da sem vedel, kaka je krška godba, bi je ne klicali, 
ampak eno izmed onih dveh! 
6. Tarife za vožnje čez most nismo predložili, ker nam je tako svetoval g. 
glavar češ dokler nimate državne podpore v rokah počakajte! 
7. Ker je komisijonelni ogled ukazal g. podjetniku, da naj se preozke 
mostnice zamenja, se odbero: Gramc Ivan in Butara Ivan iz Cerkelj ter 
Golob Rudi z Dolenje Pirošice in Gramc Franc z Gorenje Pirošice, ki naj to 
zamenjavo nadzorujejo in urede. Zapisnikar je g. nadučitelj Rostohar, ki 
piše gradbeni dnevnik med tem časom. 
8. Pričelo se bo s popisovanjem interesentov. Določi se večere, ko se 
bo kje zapisovalo. Popisavali bodo: g. župnik Žust, g. nadučitelj Rostohar, 
Flega Janez iz Cerkelj in g. nadučitelj Lomšek iz Bušeče vasi. 
9. Gostilničarje … smo prosili, da naj na dan blagoslovitve v svojih 
gostilnah ne pripravljajo več kot vsak navaden dan, da bo gostilna ob 
mostu več prodala. Podpisali so vsi, a držali niso.  

(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 
 



ZA STARŠE VEROUČENCEV 
V postnem času smo že pričeli s srečanji za starše in veroučence ob sobotah 
zvečer. Hvaležen sem vsem, ki ste že prišli in s tem pomembno prispevali, da se 
kakšna stvar razjasni. To je tudi trenutek, ko se skupaj lahko vprašamo, kje smo z 
vašimi otroki pri veroučni vzgoji in kaj lahko do konca leta še skupaj popravimo 
in obogatimo. S katehistinjami zato menimo, da nikomur ne bo težko žrtvovati 
dve uri svojega časa za vero, družino in za dobro skupno pripravo na veliko noč. 
Vsi skupaj pa se bomo potrudili, da bo kar se da prijetno, dobro in koristno. 
Pridite, ko morete. Vsako soboto se srečanje začne ob 17'00.  
Razpored po datumih:  
V soboto, 5. marca, je potekalo srečanje za 4. in 5. razred.   
Od 11. do 13. marca so bile duhovne vaje za birmance v Leničevem domu. Hvala 
kaplanu iz Dobove Roku Vinku Žlenderju, s. Tereziji Petrič in ge. Vesni Mlakar za 
izredno požrtvovalno vodenje duhovnih vaj kot tudi birmancem in staršem za 
sodelovanje.   
Sobota, 19. marec – srečanje s prvoobhajanci v pripravi na prvo sveto spoved. 
Srečanje bomo pričeli z mašo ob prazniku sv. Jožefa.  
Sobota, 26. marec – srečanje za 1. in 2. razred 
Sobota, 2. april – srečanje za 6. in 7. razred 
Sobota, 9. april – birmanci  
 

POBIRANJE V PUŠCO 
Po sklepu gospodarskega sveta bomo ponovno pričeli s pobiranjem v pušco ob 
nedeljah, praznikih in ob pogrebih, česar prej nismo delali zaradi koronskih 
ukrepov. Nekoliko manj je bilo zato sredstev in hvala vsem, ki ste kljub težkim 
časom darovali. Zadaj v cerkvi bomo zaenkrat vseeno pustili te pušce. 
Za obnovo, vzdrževanje cerkve in pripadajočih objektov je to praktično edini vir 
dohodkov v župniji – vaši darovi. Na mesec je navadno za vse župnije ena pušca 
namenjena potrebam, ki jih določa škofija. Vse ostale pušce pa bodo sedaj 
izključno namenjene sredstvom za zbiranje denarja za obnovo strehe in 
podstrešja župnišča. Iskreno se zahvaljujem že tistim, ki ste v ta namen darovali 
sami ali ob priliki pogrebov. V primeru, da se zaradi kakih utemeljenih razlogov 
na vašo željo ne bi pobiralo pri pogrebu, se je treba o tem predhodno dogovoriti 
in se zato pričakuje tudi nek nadomesten dar za cerkev. Za vsak vaš dar in še 
posebej za vaše prostovoljno delo naj vam Bog obilno povrne.  
 

PRIPRAVA NA POROKO 
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 1. do 3. 
aprila 2022. Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu 
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu. Na 
njem najdete tudi odmeve na pripravo. 

2. 4.  SOB Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj 
Cerklje  8'00 za domovino / ni ministrantskih vaj / Kateheza dobrega pastirja ob 9'30 
Cerklje  17'00 srečanje staršev in veroučencev za 6. in 7. razred 

3. 4. NED 5. POSTNA NEDELJA – tiha; Iz 43,16-2 1; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 
»In Jezus ji je dejal: 'Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!'« (Jn 8,11b) 
Cerklje 7'00 Franc Zorko iz Župeče vasi 
Krška vas  9'00 starši, stari starši Gramc s Skopic ter Marija Rozman in dr. Godina / za farane 

/  Cerklje  10'30 Ivan in Matilda Marič in vse ++ Bevc / Cerklje 15'00 KRIŽEV POT – birmanci 
4. 4.  PON Izidor, škof  
Krška vas 19'00 Franc in Slavka Kalin  

5. 4.   
drugje 

TOR Julijana, redovnica / po maši srečanje ob Svetem pismu 
Cerklje  19'00 Breda Drobnič ob rojstnem dnevu 

6. 4. 
drugje 

SRE Viljem, opat 
Cerklje 6'00 po danem namenu  

7. 4.  ČET Janez de la Sale, duh. / 18'15 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 
Cerklje  19'00

20'00 
Antonija in Franc Baškovč 

8. 4. PET Julija, redovnica 
Cerklje  19'00 Marica Košir, r. Pangeršič z Boršta, 30. dan 

9. 4.  SOB Hugo, škof  / po maši srečanje ministrantov 
Cerklje  8'00 Karel Zlobko, 10. obl., in ++ starši Zlobko / 9'30 Družinska kateheza 
Cerklje  17'00 srečanje staršev in veroučencev za 8. in 9. razred 
10. 4. NED CVETNA NEDELJA;  Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56 / popoldne ob 15'00 
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19,38)                          SPOVEDOVANJE 
Cerklje  7'00 za farane / za starše Kodrič in stare starše Zlobko 
Krška 
vasklje  

9'00 Marjan Zagorc, 10. obl., starši, sestra, brat in teta Danica 
Cerklje 10'30 Rok Turšič ob rojstnem dnevu / Cerklje 15'00 KRIŽEV POT – Karitas  
11. 4.  PON Stanislav, škof in mučenec 
Krška vas 19'00 Janez in Julijana Enoh in oba brata Dornik 

12, 4.  TOR Viktor, mučenec 
Cerklje  19'00 Karolina Horžen / po maši srečanje ob Svetem pismu 

13. 4.  SRE Martin I., papež in mučenec 
Cerklje  6'00 za pozabljene namene 

14. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK (PRISOTNI PRVOOBHAJANCI!) 
Cerklje  18'00 Frančišek Ajster, 1. obl. / po maši čaščenje Najsvetejšega in večerja 

15. 4.  PET VELIKI PETEK (PRISOTNI BIRMANCI!) 
Cerklje 
OV 
Cerklje  

15'00 Križev pot 
Cerklje  18'00 obredi velikega petka – čaščenje 

16. 4.  SOB VELIKA SOBOTA 
CERKLJE (7'00) – blagoslov ognja / Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) /Gazice (9'15) / 
 Krušče (9'30) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice (10'30) / Gor. Skopice (11'00) / Boršt (11'30) / 
Račja vas (12'00) / Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00) 
 
 
Cerklje  20'00 za Ukrajino in Rusijo – za mir v svetu – VIGILIJA 
17. 4. NED VELIKA NOČ                  Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 
Cerklje  7'00 Vinko Lopatič, obl. / za farane 
Krška vas 9'00 Slavica in Rudolf Lubšina, ob rojstnem dnevu 
Cerklje 10'30 Vida Javornik, 1. obl., in Anton Marinček, 14. obl. 

18. 4.  PON VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Cerklje  7'00 po namenu ustanovnih maš 
Krška vas 9'00 Franc Lopatič, obl., in vse ++ iz družine Lopatič 
Cerklje  10'30 Srečko Furlan, 7. obl., in ++ starši Mlekuž 
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VOJNA IN BEGUNCI IZ UKRAJINE 
Naše misli in molitve so že več dni namenjene v Ukrajino, kjer divja vojna na pragu Evrope. 
Ne moremo dojeti, da se kaj takšnega lahko dogaja v 21. stoletju. Kot smo obveščeni, 
begunci iz Ukrajine, predvsem matere z otroki, bežijo v sosednje države na varno, da 
preživijo. Na vseh nas, ki živimo v miru je dolžnost, da smo z njimi solidarni in jim 
pomagamo v težkih časih. To so ljudje, ki se želijo vrniti na svoje domove in jih obnoviti, 
a najprej morajo preživeti.  
Tudi v naši župnijski Karitas se pridružujemo zbiranju denarnih in materialnih sredstev po 
strogih navodilih Škofijske Karitas Novo mesto in Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje. 
V ta namen pričenjamo z dežurstvom v prostorih Karitas, in sicer vsak torek in četrtek 
od 16'00 do 17'00, kjer lahko oddate stvari. Po navodilih trenutno zbiramo: 
HRANO: suho in trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo hlajenja 
(moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana, konzerve … (uporaba 6 mesecev) 
HIGIENSKE PRIPOMOČKE: pralni prah, univerzalna čistila, milo in šampon za osebno 
rabo, pasta in ščetke 
HIGIENSKE ROBČKE IN PLENICE 
VODA V PLASTENKAH 
Center zbiranja za našo dekanijo je ŽK Šentjernej na Trubarjevi c. 22. 
S strani ŠK NM naprošajo za nudenje nastanitve oziroma za začasna bivališča za 
morebitne begunce. Spremljanje družin bi vodila ŠK NM in njeni prostovoljci. Stroške 
hrane, oblek, informiranja in usmerjanja tako ne bi bili na vas. Zadaj v cerkvi je nabiralnik, 
kjer lahko darujete v ta namen. Lahko tudi na Karitas ali v župnišču. Zbiranje pomoči nam 
je omogočila tudi družina Dušak v svojih prodajalnah in trgovina Agrolit, kjer lahko oddate 
stvari v nabiralnik. Hvala njim in tudi vam, ki darujete.  
Za delo pri Karitas potrebujemo nove pomoči. Zato naprošamo vse, ki čutite, da lahko 
pomagate pri delovanju, da se nam pridružite kot prostovoljci.  

ČLANI KARITAS  

ZAHVALA ZA PREJEM SREBRNEGA PRIZNANJA  
Dne 6. 2. sem prejel srebrno odličje ZKD Brežice. Zahvaljujem se KD Planina za to 
pobudo. To priznanje dojemam kot neke vrste priznanje za vse nas, za našo 
župnijo, ko smo si skupaj prizadevali za dvig kulturnih aktivnosti v kraju. Odkar 
sem pred skoraj 20 leti stopil na duhovniško pot, razumem svoje poslanstvo tudi 
v okviru dela za kulturo kraja, kjer sem. Upam, da bomo še kaj uspeli narediti 
skupaj, čeprav so časi za kakšne igre zelo nehvaležni. Mogoče nam skupaj letos 
uspe sestaviti vsaj kakšno knjižico v trajen spomin ob 100-letnici mosta. Zelo pa 
si želim tudi nekoč videti knjižico z znanimi osebnostmi s kranjske strani brežiške 
občine ... Vabljeni k sodelovanju.  
 

MOLITVENA SKUPINA V KRŠKI VASI  
Ponovno vabljeni k molitveni skupini v Krško vas, kjer se ob nedeljah ob 
16'00 v cerkvi moli rožni venec.  
 

TEDEN DRUŽINE 
Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo Teden družine, ki bo letos pod 
istim geslom kot 10. svetovno srečanje družin (SSD) v Rimu: »Družinska ljubezen: 
poklicanost in pot k svetosti«. 
V tem času bomo lahko vsak dan od 20. ure do 20.20 prek spleta prisluhnili 
družinam iz vseh slovenskih škofij in večjih družinskih organizacij, ki delujejo v 
Katoliški Cerkvi v Sloveniji, pa tudi družinam, ki živijo v tujini. Prav vse družine so 
povabljene, da se pridružijo na zoom-u in prisluhnejo njihovim pričevanjem, kako 
dajejo prostor Bogu v svojem vsakdanjem življenju. Skupaj se povežimo v petju 
in molitvi rožnega venca. Povezavo najdete na https://katoliska-cerkev.si/teden-
druzine-2022. 

 
VELIKONOČNI PRAZNIKI 
15. 3. 2022 smo zunaj postavili nov križev pot, na katerem so slike 
križevega pota iz leta 1885 iz cerkve v Krški vasi ter svetopisemski odlomki, 
ki govorijo o ljubezni, upanju in veri. Križev pot ob nedeljah molimo zunaj 
pri tem križevem potu, ob petkih pa znotraj.     
Letos bomo končno lahko obhajali velikonočne praznike skupaj v cerkvi. 
Upajmo, da bo tako. Rad bi k tem obredom še posebej povabil veroučence 
in starše kot tudi vse vas, dragi farani. To so dnevi, ko se praznuje naše 
odrešenje.   
Na cvetno nedeljo bo popoldne od 15'00 dalje možnost za sveto spoved. 
Spovedoval bo g. Marko Burger, župnik pri Svetem Duhu. Pridite! 
Na veliki četrtek, ko se spominjamo zadnje večerje – postavitev svete 
evharistije – svetega obhajila, naj se svete maše udeležijo prvoobhajanci. 
Pri maši bo tudi umivanje nog. Po maši naj bi bila tradicionalna večerja za 
»apostole«. 
Na veliki petek, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti za nas, ste 
posebej povabljeni birmanci. Brali bomo Kristusov pasijon.  
Blagoslov jedil je že tradicionalen – lepa možnost za medsebojno srečanje 
cele vasi. Velik Božji blagoslov je živeti z vsemi v prijateljstvu.  
Vigilija je slavje za vse kristjane. Praznik vstajenja je praznik veselja in 
našega upanja. Za kristjana je to najpomembnejši dan v cerkvenem letu, 
ki je potem dopolnjen z velikonočno procesijo. Svoje vere se ne 
sramujemo. Jezus pravi: »Kdor bo mene priznal pred ljudmi, ga bom tudi 
jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih.« Vstali Jezus naj obilno 
blagoslovi naš kraj, našo domovino in ves svet z mirom, ki ga še posebej 
potrebujemo v teh časih.  


