
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  

Bog naj obilno povrne vsem vam, ki Božjo hišo 

ohranjate čisto in lepo. Iz nekaterih vasi se 

vas zbere pri čiščenju in krašenju kar lepo 

število, ponekod pa jih skoraj ni. 

 Kako je s tem v vaši vasi? 

Mogoče bi prišla prav tudi tvoja pomoč.   

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
OKTOBER  Župeča vas Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
NOVEMBER Boršt Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Sliko je narisal Gregor Smukovič.                 

 

 

 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu. Glede na epidemične 

razmere, velikost cerkve in 

navodila NIJZ-ja 

prilagajamo obisk maš. 
Navodila so objavljena tudi 

na strani slovenske škofovske 

konference. Pazimo na 

razkuževanje in še vedno 

imamo v cerkvi maske. 

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. 

 

NAŠI MISIJONARJI (ob misijonski nedelji, 24. 10. 2021) 

Friderik Baraga in Ignacij Knoblehar 

  
 

 
s. Amanda Potočnik in p. Lojze Podgrajšek 
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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.  

18. 10.  PON LUKA, evangelist 
Krška vas 18'00 Nada Jarkovič, 30. dan / Ana Šval, 1. obl.  

19. 10. TOR Pavel od križa, duhovnik 
Cerklje 18'00 Martin in Igor Vukšič 

20. 10. SRE Irena, mučenka 
drugje  Marija Žakelj, 3. obl.  

21. 10.  ČET Uršula, devica in mučenka (KPŠ) 
drugje  Po danem namenu 

22. 10. PET Janez Pavel II:, papež 
Cerklje  17'15 Molitev za nove duhovne poklice 
Cerklje  18'00 Ludvik Zakovšek, 30. dan / Franc Kuželj, ob r. dnevu, in Marija Kuželj  

23. 10.  SOB Janez Kapistran, duhovnik 
Cerklje  8'00 Srečko Furlan ob r. dnevu in starši (srečanje ministrantov)  
Cerklje  17'00 Priprava prizorišča in vaje za jaslice (srečanje za vse sodelujoče).  

24. 10.  NED 30. nedelja med letom, misijonska   Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52 
»Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu« (Mr 10,50) 

Cerklje 7'00 Zoran Pfeifer, 7. obl., in starši Pfeifer in Resnik 
Krška vas 9'00 Franc Barbič, 1. obl.  
Cerklje 10'30 Rudman in ++ Piltaver / za farane 

25. 10.  PON Darinka, mučenka – dan suverenosti (sveta maša v vojašnici) začetek jesenskih počitnic 
vojašnica 10'00 Štefan Andrejaš, 22. obl.,  in za vse ++ delavce v vojašnici Jerneja Molana  

26. 10.  TOR Lucijan in Marcijan, mučenca 
Cerklje 18'00 Alojz Horžen in starši Horžen  

27. 10.  SRE Kolpingov dan (dan beatifikacije bl. Adolfa Kolpinga)   
Krška vas 18'00 Mama Alojzija, ob 10. obl., in za vse njene 

Cerklje  19'00 Terezija Hodko, 31. obl., ++ Hodko, Škofljanc in Škvarč 

28. 10.  ČET SIMON in JUDA TADEJ, apostola (KPŠ)     

drugje  Po danem namenu 

29. 10.  PET Mihael Rua, redovnik 

Krška vas 18'00 Mojca Malniger Alič, 30. dan 

Cerklje  19'00 V zahvalo za Božje varstvo / 18'15 - Molitev za nove duhovne poklice 

30. 10. SOB Marcel, mučenec 

Cerklje  8'00 V zahvalo Materi Božji za srečno operacijo (ministranti vaje; KDP in družinska kateheza) 

Cerklje  18'00 Ludvik Baškovič, 30. dan, in Ana Baškovič, 30. obl. 

31. 10. NED 31. ned. med letom,  5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51; Heb 7,23-28; Mr 12,28-34 
»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34) 

Cerklje  7'00 Jože Račečič / za farane 

Krška vas  9'00 Ivana Piltaver 

Cerklje 10'30 Tadej Horžen, starši in Božo Špiler, stari starši Kerin, Andi in Tone Cecić 

1. 11.  PON VSI SVETI                                                                                           

Cerklje  7'00 Terezija Ilc, ob r. dnevu, in sorodniki 

Krška vas  9'00 Mirko Smrekar in starši Gričar 

Cerklje  13. 15 Za rajne po namenu Očenašev  
Pokopališče  14'00 Molitev za rajne 

Cerklje  17'00 Molitev štirih delov rožnega venca za rajne (za rajne po namenu Očenašev) 

2. 11.   TOR SPOMIN VERNIH RAJNIH 

Cerklje  6'30 Po papeževem namenu (sodeluje 4. razred) 

Cerklje 17'00 Za verne rajne (po namenu Očenašev) (sodelujejo prvoobhajanci) 
Krška vas    18'00 Starši Kerin, mama Marija, 1. obl., oče Leopold, 13. obl.  

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, VII. del 
Kolavdacija mostu brez nasipa (ker ni dogotovljen) in brez prislušnih ograj se je 
vršila, dne 7. oktobra ob 10. uri dop. 
Na poziv g. poslanca Sušnika, da naj h kolavdaciji povabimo tudi Gradbeno 
direkcijo v Ljubljani, se je 5. 10. brzojavilo isti: »Prosimo, da vzamete naznanje že 
določeno kolavdacijo novega mostu čez Krko pri Cerkljah za dan 7. oktobra.« - Na 
ta poziv ozir. vabilo, došel kot zastopnik Gradb. direkcije inž. Ahlfeld. 
Ob 10h na dan kolavdacije se je poleg številnega ljudstva, sestala na mostu 
komisija, ki si je najpreje ogledala podrobno i načrt in situacijsko skico. Pričela se 
je podrobna komisijonelna ugotovitev. – Mostnice so se pokazovale ter bila 
znatna številka spoznana ne-posebnim. G. podjetnik je postajal nevoljen in izrekel 
– v opravičilo sebi – kar je pozneje preklical, češ: »Kakšen les mi je Odbor preskrbel, 
takega sem dejal tu sem.« - G. zastopnik Gradbene direkcije je bil splošno zelo 
nezadovoljen s tesarskim delom, dasi na zapisnik ni tega vsega dejal. Zapram 
tajniku Odbora se je izrazil: »Ko bi ne bilo tako kot je, bi mu dal cel most znova 
postaviti.« 
Po izvršenem ogledu se je v občinski pisarni sestavil zapisnik (glej med akti št   ). 
Nato je bila celotna komisija povabljena na kosilo, ki ga je Odbor preskrbel v hiši 
g. načelnika. G. podjetnik Steiner – s sinom Leopoldom kot poslovodjem – se ni 
hotel udeležiti kosila, češ da s takim človekom (mislil je g. inž. Ahlfelda) ne mara 
sedeti skupaj. – Ko je med kosilom načelnik Odbora Gramc pozdravil in se zahvalil 
gg. članom komisije, je zastopnik Gradbene direkcije obljubil, da bo Gradb. 
direkcija delovala za čimvečji državni prispevek. – Obeda so se udeležili: gg. 
okrajni glavar – vladni svetnik Pavel Svetec; inženir Piletič kot avtor načrta in 
gradbeni nadzornik ter g. inž. Ahlfeld kot zastopnik Gradbene direkcije; kot 
zastopnika Odbora: načelnik Gramc in tajnik, kaplan Tomazin, kot zastopnik 
občine g. župan Jelaršič. 
Med tem časom, ko se je vršil komis. ogled in skoro nepretrgoma cel dan, so pa 
dekleta cele župnije (izvzemši Krška vas) in iz vasij preko Krke donašale vence in 
napletala most. Zavladalo je svečano razpoloženje. Proti večeru so začeli fantje 
postavljati slavoloke in dovažati mize i stole. Pri Horženu Janezu v Župeči vasi pa 
so kuharice z največjo marljivostjo in skrbjo pripravljale različno za pod zobe. 
Župečani so uporabni in imajo smisla za skupnost več kot drugi. Če omenim še to, 
da je bil današnji dan, dasi je preje več dni in še zadnjo noč močno deževalo, lep 
jesenski dan in da je bilo prijetno gledati na most, ki je nosil na sebi več kot 2 ½ 
km vencev, sem izpolnil svojo dolžnost. - - - Dušak Jože iz Cerkelj je brezplačno 
dopeljal in odpeljal gg. glavarja, g. inženirja Piletiča. Tako je dokončan današnji 
dan. 

 (prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 



 

 

PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA KONEC EPIDEMIJE IN EDINOST V CERKVI 
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in 
prošnji, da skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. 
Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, 
da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli 
prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj živete vere. V 
nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot 
preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na 
ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je 
priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za 
prenehanje epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem 
času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj 
poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje.                  Vaši škofje 
 

KORENINE 
Knjige Davida Smukoviča, Korenine cerkljanske fare – dopolnjena izdaja; 
Korenine svetokriške fare; Korenine čateške fare lahko kupite pri Davidu 
(051/345-574). Nekaj jih je še na zalogi.  
 

KPŠ  
V Novem mestu se je ponovno pričela katehetska pastoralna šola. 
Predavanja so ob četrtkih popoldne. Če bi bil kdo zainteresiran, da poglobi 
svoje krščansko znanje, lepo vabljen, da se pridruži. Ker tudi sam pri tem 
malo sodelujem, bo sedaj in januarja nekajkrat maša drugje. Hvala za 
razumevanje.  
 

POSODOBLJENO OZVOČENJE V ŽUPNJISKI CERKVI  
Že v času obnove cerkve smo razmišljali o tem, da bi vse zvočnike poenotili, 
da se bo bolje slišalo in da bo lepše na pogled. Takrat tega še nismo 
finančno zmogli. Sedaj pa smo v zadnjem delu cerkve zamenjali stare črne 
zvočnike z novejšimi belimi pokončnimi zvočniki, ki se lepo skladajo s 
celoto. Prav tako je že nekoliko pripravljeno, da se bo ob večjih 
slovesnostih lahko dalo zvočnik tudi zunaj cerkve pri stranskem vhodu.   
Rad bi se še zahvalil meni neznanemu darovalcu, ki je ob vhodu v cerkev  
postavil nove lične lesene stolčke, na katerih so košare za darove. Hvala in 
Bog povrni.    
 

DUHOVNIŠKI DNEVI  
Od 8. do 10. novembra bodo potekali duhovniški dnevi, zato bodo maše 
drugje. V ponedeljek, torek in sredo ne bo verouka.  

 

3. 11. SRE Silvija, mati 
Cerklje 18'00 Jožef Rupar, ob r. dnevu 
4. 11.   ČET Karl Boromejski, škof 
Cerklje  17'15 Molitev za nove duhovne poklice 
Cerklje  18'00 Stane Zlobko 

5. 11.  PET Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 Za pozabljene namene in nove duhovne poklice 
Cerklje    18'00 Oče Franc Zorko, obl., mama Marija in brat Franci (ob 17'00 - molitev pred Najsvetejšim) 

6. 11.  SOB Lenart, opat (110. obletnica rojstva Stanislava Leniča) 
Cerklje  8'00 Mariji v zahvalo in nadaljnjo priprošnjo (srečanje ministrantov)  
Župeča vas 15'00 Spominska prireditev pri obeležju škofa Leniča  

7. 11. NED 32. nedelja med letom, zahvalna 1 Kr 17,10-16; Heb 9,24-28; Mr 12,38-44  

»Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.« (Mr 12,43) 

Cerklje 7'00 Marija Verstovšek  

Krška vas 9'00 Viki Tomše, ob r. dnevu / Jožefa in Ivan Cvetko, ob r. dnevu 

Cerklje   10'30 Za farane / mama Matilda, oče Frančišek, ob obl., in vse ++ Unetič 

  Po maši obvezen sestanek  za starše birmancev 

8. 11.  PON Bogomir, škof  (duhovniški dnevi) 
drugje  Po danem namenu  

9. 11.  TOR Posvetitev lateranske bazilike (duhovniški dnevi) 
drugje    Po danem namenu 

10. 11.  SRE Leon Veliki, papež (duhovniški dnevi) 
drugje  V zahvalo in priprošnjo za dušno in telesno zdravje 

11. 11.  ČET Martin, škof 
Cerklje  18'00 Martin, godovna in Igor Vukšič  (17'15 – molitev za duhovne poklice) 

12. 11.  PET Jozafat, škof in mučenec 
Krška vas 17'00 Oče Tone in ++ Ravnikar in Kalin 
Cerklje  18'00 Mihael Žibert, 1. obl. 

13. 11.  SOB  Stanislav Kostka, redovnik 
Cerklje  8'00 Ana Horžen, 2. obl.   (po maši srečanje ministrantov; KDP in družinska kateheza) 

14. 11. NED 33. nedelja med letom  Dan 12,1-3; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32 

»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mr 13,32) 

Cerklje  7'00 Martin Duhanič, ob. r. dnevu, in Ana / za farane 

Krška vas 9'00 Franc Gramc, obl., in starši Gramc in Koprivc 

Cerklje  10'30 Franc Ilc, obl., in sorodniki   Po maši obvezen sestanek  za starše prvoobhajancev 

15. 11.  PON Albert, škof in cerkveni učitelj 
Krška vas 18'00 Andrej Pugelj 
Cerklje  19'00 Pavla Turšič, 40. obl.  

16. 11.  TOR Marjeta Škotska, kraljica 
Cerklje 18'00 Franc Žarn, ob r. dnevu, in vse ++ Žarn, Ana, Janez, Marija, Urša in Rezika 

17. 11.  SRE Elizabeta Ogrska, redovnica 
Cerklje 6'00 Po danem namenu  

18. 11. ČET Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 
Cerklje  18'00 Franc Potokar (17'15 – molitev za duhovne poklice) 

19. 11 PET Matilda, redovnica 
Cerklje 18'00 Rajko Butara in starši ter Milka Drnovšek iz Lj. in Tone Horžen 

20. 11 SOB Edmund, kralj 
Cerklje 8'00 Ernest Marinček, ob r. dnevu (srečanje ministrantov) 

21. 11 NED JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLSTVA  Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 1,5-8; Jn 18,33-37 

»Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37b). TEDEN KARITAS 

Cerklje  7'00 Oče Anton, 11. obl., mama Marija, ob r. dnevu, in sestra Zalka in vse ++ Račič in Škrlec 

Krška vas 9'00 Sv. Mohorju in Fortunatu v čast in priprošnjo / Jeličič Zofija, 1. obl. 

Cerklje 10'30 Albina Račič, obl., in Maks / za farane 



 

 

JESENSKE POČITNICE 
Jesenske počitnice potekajo od 25. oktobra do 1. novembra in med tem 
časom ni verouka. Lepo povabljeni, da skupaj z otroki obiščete grobove 
vaših domačih in pokojnih prijateljev in da skupaj z njimi pri grobu tudi 
molite. Rad bi vam tudi položil na srce, da za kristjane izdelovanje 
strašljivih buč ni primerno. Lahko se sami pozanimate, kakšno temačno in 
kruto osnovo imajo ti obredi.   
 

MAŠA V VOJAŠNICI JERNEJA MOLANA – 25. 10.  
Po medsebojnem dogovoru naj bi dvakrat letno skupaj z vojašnico obhajali 
sveto mašo. Vojašnica spada pod vojaški vikarjat, kar pomeni, da ni del 
naše župnije. Vendar naša župnija skoraj z vseh strani obkroža letališče, 
zato je tudi tovrstno sodelovanje prilika, da se vojašnica s krajem in 
prebivalci še bolj poveže. Vabljeni torej k sveti maši, ki bo tokrat potekala 
v vojašnici dne 25. 10. (Dan suverenosti) ob 10'00 in je odprta za vse. Za 
vstop v vojašnico je potrebno izpolnjevati pogoj PC. Namen pri sveti maši 
je, da se spomnimo vseh pokojnih delavcev različnih poklicev, ki so 
opravljali svoje delo v vojašnici. Ravno med njimi jih je bilo veliko tudi iz 
naše župnije. Vabljeni.     
 

VSI SVETI (1. 11.) in SPOMIN VERNIH RAJNIH (2. 11.) 
Pred nami je 1. november – zapovedan praznik vseh svetih. To ni le praznik 
spomina ampak tudi upanja. Stanko Premrl, ki je uglasbil med drugim tudi 
našo himno – Zdravljico, je zložil ob tem prazniku lepo pesem z globoko 
vsebino: »O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi, predragi 
bratje, ki so ločili se z zemlje. Obrisal Bog bo njih solze, nič več bolesti ne 
trpe, minil je jok, minila smrt, veselja raj jim je odprt. Presrečni bratje in 
sestre, ki v Bogu se radujete – Vodite nas v nebeški raj, kjer bomo srečni 
vekomaj!« 
Vabljeni k mašam, k molitvi na pokopališču ob 14'00 ter molitvi vseh štirih 
delov rožnega venca za rajne ob 17'00 v župnijski cerkvi. Rajne, za katere 
bomo molili, lahko napišete na list in oddate v cerkvi. Po namenu za te 
rajne bomo opravili tudi sveto mašo (po namenu Očenašev).   
Popolni odpustek lahko darujemo za naše rajne, če opravimo spoved, 
prejmemo sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo Vero in Očenaš 
po namenu svetega očeta. Odpustki pomenijo možnost skrajšanja bivanja, 
ki bi ga moral grešnik prebiti v vicah. Odpustek ne odpušča grehov, ampak 
kazen za grehe. Odpustek na nek način pomeni našo pomoč dušam naših 
rajnih, da bi očiščeni čim prej dosegli nebesa.  

MISIJONSKA NEDELJA  – 24. 10   
Letošnje obhajanje misijonske nedelje bo potekalo 24. oktobra 2021. Ta 
dan poteka po vsem svetu nabirka, katere izkupiček je namenjen 
potrebam v misijonskih deželah. Pri vseh mašah bo torej nabirka 
namenjena misijonarjem. Vabljeni k darežljivosti.   
 

VAJE ZA JASLICE – 23. 10.  
Letošnje leto naj bi kljub omejitvam ponovno uprizorili jaslice. Ekipa, 
upamo, da bo podobna kot predlansko leto, ko so se izredno dobro 
izkazali. Pridite na vaje v soboto, 23. 10. Za ostale vaje se bomo še 
dogovorili. Za izvedbo živih jaslicah bomo nujno potrebovali večji pevski 
zbor. – Vabljeni pevci vseh generacij. Imeli bomo troje skupnih vaj v cerkvi 
pri orglah in sicer v soboto – 6. 11., 13. 11. in 20. 11., ob 19'00 zvečer. 
Naučiti se moramo Verdijevo pesem sužnjev iz opere Nabuco ter nekaj 
drugih pesmi. Na nedeljo Kristusa kralja bomo pesem skupaj zapeli po maši 
ob 10'30.  Vsem, ki se boste odločili sodelovati  – iskrena hvala.  
 

ZAHVALA ČLANOM ŽUPNJISKEGA PASTORALNEGA IN GOSPODARSKEGA 
SVETA ZA OPRAVLJENO DELO V PRETEKLIH LETIH.  
V začeteku oktobra so bile volitve v nov župnijski in gospodarski svet. 
Glede na rezultate volitev naj bi do sredine novembra izbrali nove člane. 
Novi člani bodo objavljeni v prihodnjem župnijskem listu. Hvala za 
sodelovanje.   
Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste v preteklih letih opravljali to nalogo bodisi 
v pastoralnem ali gospodarskem svetu.  
V gospodarskem svetu so bili: (ključarji) Vili Grojzdek, Roman Ograjšek, 
Zdravko Vegelj, Marjan Zagorc, (člani) Samo Marinček, Martin Duhanič, 
Franc Ilc, Jože Baznik, Žugič Martin, Stane Baškovič, Dušan Beribak, Sandi 
Ajster, Franc Germovšek.  
V župnijskem pastoralnem sveti pa so bili: (člani) s. Ema Podrgajšek, Vilma 
Kerin, Irena Rudman, Ana Marija Duhanič, Silvester Lubšina, Rok Retelj, 
Samo Marinček, Štefka Bevc, Tina Baznik, Matjaž Špiler, Mateja Gramc 
Retelj, Jožica Pfeifer, Anica Arh, Andreja Dvornik, Hedvika Unetič, Veronika 
Kovač, Anica Krajan, David Špiler, Jožica Piltaver, Anica Lopatič.  
Če je bilo kaj narejenega na pastoralnem in gospodarskem področju v 
preteklih letih – in mislim, da je bilo kar veliko - gre velika zasluga vsem 
zgoraj zapisanim. Bog naj vam obilno povrne po vaših dobrih delih.  
Prav tako pa kličem Božjega blagoslova na vse, ki bodo na novo izvoljeni v 
gospodarski in pastoralni svet.  


