
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
SEPTEMBER Račja vas Dol. Skopice MePZ Cerklje

Andrej Pažur, župnik; andrej.pazur@rkc.si; tel.: 040/828 646; 07/49-69-175

Vir: http://zupnija-trbovlje-martin.rkc.si/

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.

Vir: Pridi.com

Taize

Vir: h ps://celje-stolnica.si/2020/10/misijonska-nedelja/

23. 10. 2022 misijonska nedelja

Kraljica rožnega venca, prosi za nas.



V PRIMERU, DA MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI NAPISANA ALI JE NAPISANA NAROBE, ME O TEM OBVESTITE. 

26. 9. PON Kozma in Damijan, mučenca
Krška vas 19.00 st. Dvornik, brat in stari starši 
27. 9. TOR Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
Cerklje 19.00 za blagoslov v družini, Edvard Andrejaš, 7. dan
28. 9. SRE Vaclav, mučenec
Cerklje 19.00 Franc in Antonija Baškovč
29. 9. ČET Mihael, Rafael, Gabrijel, nadangeli
Cerklje 19.00 Stjepan Male ć
30. 9. PET Hieronim, cerkveni učitelj
Krška vas 19.00 Ivan Gašperin, 6. obletna
1. 10. SOB Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica
Cerklje 8.00 ++Srovin in sorodniki
2. 10. NED 27. NEDELJA MED LETOM
Cerklje 7.00 za farane in dobrotnike
Krška vas 9.00 starši in stari starši Teršelič
Cerklje 10.30 Irena Rudman in Milena Rudman

Frančiška Arh Zorn, 30. dan 
3. 10. PON Frančišek Borgia, redovnik
Krška vas 19.00 Franc Piltaver ob rojstnem dnevu in godu
4. 10. TOR Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Cerklje 19.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
5. 10. SRE Favs va Kowalska, redovnica
Cerklje 6.00 po namenu
6. 10. ČET Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
Cerklje 19.00 Stjepan Male ć, 30. dan
7. 10. PET Rožnovenska Ma  Božja
Cerklje
Cerklje

6.00
19.00

po namenu
Za blagoslov v ++Račečič

8. 10. SOB Benedikta, mučenka
Cerklje 8.00

SREČANJE SLOVENCEV, HRVATOV IN MADŽAROV

''Skupaj na poti vere in miru''

Program srečanja:
Beltinci, 8. oktober 2022

- Ob 9.00 se prične molitev rožnega venca
- Ob 10.00 sveta maša, daroval jo bo soboški škof msgr.

dr. Peter Štumf, pridigal bo varaždinski škof msgr. dr.
Bože Radoš, ob sklepu svete maše pa nas bo nagovoril
gyórski škof msgr. dr. András Veres.

- Po  sveti  maši  bo  kratek  kulturni  program,  ki  ga
pripravljajo tri folklorne skupine in godba na pihala. Na
samem prizorišču bo za romarje  tudi  možnost  malice/
kosila.

Lepo vabljeni na srečanje v Beltince, to bo tudi lepa priložnost
za  župnijsko  romanje  v  Prekmurje.  Po  srečanju  v  Beltincih
bomo  poromali  še  v  Turnišče,  v  Bogojini  si  pogledali
Plečnikovo cerkev (Bela golobica), če bo čas dopuščal se bomo
ustavili še na Kapelskem vrhu.

                 
Beltinci: sv. Ladislav                                             Bogojina: cerkev Gospodovega Vnebovhoda
Vir: https://www.kam.si/obcina-beltinci/              Vir: https://www.rk-zupnijabogojina.si



TEDEN ZA ŽIVLJENJE
2.–9. oktober 2022 

Ne zavrzi življenja 

Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine. 
Ni kot časopis, ki ga kupiš, prebereš in odvržeš v smeti. 
Ni  serijski  proizvod.  Življenje  je  edinstveno,  enkratno,  neponovljivo
kakor cvet. Je bolj čudovito kakor najlepša cvetlica. 
Je krhko kakor dragocena vaza.  Je klic v rast,  v napor,  za vedno nove
dosežke. Je klic v ljubezen. 
Je  dragoceno kakor  sijoči  biser.  Življenje  kakor  biser  zori  v  trpljenju:
»Školjka na morskem se dnu razbolela je, v biser je stisnila svojo vso bol«
(O. Župančič). 
Življenje  ni  samo  za  danes,  ampak  ima  svoj  jutri.  Ima  prihodnost.
Življenje ima neizmerno vrednost,  od spočetja dalje in vse do naravne
smrti. In onstran. Zato ne zavrzi življenja. Življenje je Božji dar. Sprejmi
ga, objemi ga, ljubi ga.
Spletni naslov: http://gibanjezazivljenje.si/

MISIJONSKA NEDELJA
»Vi boste moje priče« (Apd 1,8) 
23. oktober 2022

Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos potekalo v
Župniji  Rogaška  Slatina.  Ob  15.00  bo  molitvena  ura  s  pričevanjem
slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 16.00 bo slovesna
sveta maša, pri  kateri  bosta  prepevala otroški in mešani pevski  zbor iz
domače župnije. Somaševanje duhovnikov bo vodil celjski škof msgr. dr.
Maksimilijan Matjaž. 
Vsi smo namreč poklicani, da smo misijonarji v svojem okolju. »Cerkev
je  misijonarska  po  svoji  naravi,«  večkrat  ponavlja  papež  Frančišek.
Oznanjevanje  evangelija  pa  je  notranja  nuja,  ki  bi  morala  preganjati
vsakega prepričanega kristjana.

9. 10. NED 28. NEDELJA MED LETOM
Cerklje 7.00 Oče Frančišek, 14. obl., mama Tilka ter ++Une č in

Račič
Krška vas 9.00 za farane in dobrotnike
Cerklje 10.30 Pavla Marinček obl. 
10. 10. PON Danijel, škof
Krška vas 19.00 v zahvalo za dobrotnike in njim v blagoslov
11. 10. TOR Janez XXIII, papež
Cerklje 19.00 Alojz Gasior
12. 10. SRE Maksimilijan Celjski, mučenec
Cerklje 6.00 Po namenu
13. 10. ČET Gerald, vitez
Cerklje 19.00 Ivan Potokar ob 45. obl. in mamo Ano
14. 10. PET Kalist I., papež
Cerklje 19.00 za verne duše, Marija Srakar 30. dan
15. 10. SOB Terezija Velika, cerkvena učiteljica
Cerklje 8.00 ++Žibert (Račja vas)
16. 10. NED 29. nedelja med letom

Krška vas
Cerklje

8.30
10.00

Franc Barbič, 2. obletna
Stane Turšič, 12. obl. ob rojstnem dnevu 

17. 10 PON Ignacij An ohijski, mučenec
Krška vas 19.00 Anica Švalj, 2. obletna
18. 10. TOR Luka, evangelist
Cerklje 19.00 Ma lda Jovič in Vida
19. 10. SRE Pavel od Križa, duhovnik
Cerklje 6.00 Po namenu
20. 10. ČET Rozalija, redovnica
Cerklje 19.00 Ivan  Horžen,  45.  obl.  in  Karolina  Horžen  ter  st.

Horžen in Zlobko
21. 10. PET Uršula, mučenka
Cerklje 19.00 Stjepan Male ć
22. 10. SOB Janez Pavel II., papež
Cerklje 8.00 Miha in oče Miha Horžen



23. 10. NED 30. nedelja med letom, misijonska nedelja
Cerklje 
Krška vas

Cerklje

7.00
9.00

10.30

za farane in dobrotnike
Marjan ob roj. dne., starše, brata ter Cvetko in teto
Danico
Frančiška in oba Antona Miler (iz Boršta)

OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Rožni  venec  govori  o  Kristusovi  skrivnos .  V  litanijah  to  molitev  celo
imenujemo sve  rožni  venec.  To pa zato,  ker se v njej  poglabljamo v
samo skrivnost Božje prisotnos  v našem življenju.

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in
posvečenih  oseb,  da  so  molili  psalme.  S  temi  psalmi  je  bil  prepleten
vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij
in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem
pismu.

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in čas tljivi.
Sve  oče, sve  Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega
venca.

Rožni  venec je  molitev  ponavljanja,  saj  kar  50  ponovimo eno molitev
zdravamarija v  enem samem delu rožnega venca.  Zdi  se,  da  se to ne
ujema  z  mislijo  sodobnega  človeka.  Toda  molitev  rožnega  venca  ni
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko
Bog  zelo  osebno  spregovori.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci.
Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec
Božjega usmiljenja in druge.

Danes je  rožni  venec  molitev  mnogih  laikov  in  družin.  Obenem pa je
postal skupna molitev vse Cerkve, kraj,  kjer se različni stanovi v Cerkvi
srečamo.

Ob poplavi  duhovnih tehnik, ki  zasužnjujejo,  ker grobo in nesvobodno
preoblikujejo našo dušo,  spoznavamo rožni  venec kot  blago šepetanje
skrivnos  Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce.

Rožni venec nam pomaga, da na po  upodabljanja po Kristusu rastemo
napro  cilju, ki je svetost. 'Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje
in poživitev molitve rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.

»Potrebujemo krščanstvo,  ki  se bo odlikovalo predvsem po umetnos
molitve«.  Krščanska  občestva  naj  postanejo  »pristne  šole  molitve«  v
novem sočletju.

Vir: h ps://marija.si/novice/2014-10-1/327/ 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Evropsko srečanje mladih Letošnje evropsko srečanje mladih,
ki ga pripravljajo taizéjski brati, bo od 28. decembra 2022 do 1.
januarja  2023 potekalo v Rostocku v Nemčiji.  Prijave  se na
spletni strani Katoliške mladine odprejo v oktobru.

Duhovne vaje za mlade voditelje 
Od 21.  do  23.  oktobra  bodo  v  Cistercijanski  opa ji  v  S čni
potekale duhovne vaje za mlade voditelje.  Spoznavali  bomo
različne pe osebnos  ter kako te vplivajo na skrb za mlade in
zase.  Duhovne  vaje  so  namenjene  voditeljem mladinskih  in
birmanskih  skupin,  oratorijev  ali  vsem,  ki  delajo  z  mladimi.
Prijave bodo na voljo v spletni trgovini Katoliške mladine.

Godzone tour 
Godzone je celoletni projekt v slovaški Cerkvi, katerega najbolj
popularni  del  je  6-dnevna  turneja  Godzone.  Enega  izmed
slavilnih večerov se bomo udeležili tudi mi, in sicer v soboto,
29. oktobra, na Slovaškem. Prijave bodo odprli v oktobru.

PRENOS RADISKE SVETE MAŠE



16. 10. ob 10.00 bo iz naše župnije radiski prenos svete maše.
Zato bosta ta dan samo dve sveti maši v Krški vasi ob 8.30 in v
Cerkljah ob 10.00. 


