
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE Bog vam povrni! Hvala vam, ki tudi 

v času epidemije ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. 
 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
AVGUST  Hrastje Dol. Skopice MePZ Cerklje 
SEPTEMBER Račja vas Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI  

na praznik Marijinega vnebovzetja 

Sveta Devica Marija! 

Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem 

nosila, ga rodila in si z njim pod križem 

trpela. Ti si tudi naša Mati: tvoja 

materinska roka nas je varovala skozi 

vso zgodovino. Tebi izročamo sami 

sebe, da bi v molitvi in pokori 

spreminjali svoja srca. Tebi izročamo 

naše družine, da bi bile odprte za 

življenje in bi mladim odkrivale 

duhovne vrednote. Tebi izročamo 

Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi 

evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo 

slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in 

krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da 

bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša Mati, se 

danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas 

izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in 

kraljuje vekomaj. Amen. 

 

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.  

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse 

ohrani zdrave in 

srečne. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO: 30 prvoobhajancev – štirje termini 

 
KRŠKA VAS – BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL 
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UPOŠTEVAMO PRIPOROČILA NIJZ-ja. V PRIMERU, DA KAKŠNA MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI NAPISANA 
ALI JE NAROBE NAPISANA, ME PROSIM OBVESTITE. ZA NAPAKE SE OPRAVIČUJEM IN JIH BOM POPRAVIL.  

1. 8.  NED 18. NEDELJA MED LETOM                         2 Mz 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 

»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov.« (Jn 6,27a) 

Cerklje  7'00 Alojz Tomažin, ob rojstnem dnevu / za farane 

Krška vas  9'00 Marija Šimenc in Irena Zakotnik, r. Zakovšek, mož Albert ter vsi ++ Zakovšek 

Cerklje  10'30 Tilka Teršelič, 7. obl.  

2. 8. PON Evzebij, škof – PORCJUNKULA v Krškem  
Krška vas 19'00 Leopold in Jože Beribak ter ++ iz družine Beribak in Koprivc 

3. 8. TOR Lidija, svetopisemska žena 
Cerklje  19'00 Bogomir Gasior, 3. obl., ter Karlina in Alojz Gasior 

4. 8.   SRE Janez Marija Vianney, duhovnik (čaščenje pri sestrah Corpus Cristi na Čatežu) 
Cerklje  7'00 po danem namenu 

5. 8. ČET Marija Snežna (Nives)                                          
Krška vas 8'00 v zahvalo za Božje varstvo ob rojstnem dnevu 
Cerklje 19'00 teta Ema Grottoli, obl.                                            (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

6. 8.  PET JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI – PRVI PETEK, obisk bolnikov 
Krška vas 18'00 molitev pred Najsvetejšim za potrebe župnije in vseh njenih prebivalcev 
Krška vas 19'00 Marko in Ana Žibert in ostali sorodniki 

7. 8.  SOB Kajetan, duhovnik – PRVA SOBOTA 
Cerklje  11'00 v zahvalo in za blagoslov družin 

8. 8.  NED 19. NEDELJA MED LETOM  1 Kr 19,4-8; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 
»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45b) 
Cerklje 7'00 Franc Bogolin  
Krška vas 9'00 Valdika Praznik 
Cerklje 10'30 za farane / Jožica Stunković 

9. 8.  PON Terezija (Edith Stein), redovnica in mučenka 
Krška vas 19'00 za zdravje 

10. 8.  TOR Lovrenc, diakon in mučenec 

Cerklje 18'00 Andrej Franko, starši, obl., starši Zlobko s Črešnjic in za zdravje 

Cerklje  19'00 Jože Račečič – Šavrč 

11. 8.  SRE Klara, devica 

Cerklje 7'00 po danem namenu  

12. 8.  ČET Ivana Šantalska, redovnica (18'15 – molitev za duhovne poklice)                 76 let poroke 

Cerklje 19'00 starši Lajkovič, Alojz in Majda Zaletel, sestra Nadica in vse ++ iz družin Zaletel in Horžen 

13. 8.  PET Hipolit in Poncijan, mučenca 

Cerklje  19'00 Matilda in Vida Jovič 

14. 8. SOB Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec  

Boršt 19'00 za žive in pokojne vaščane z Boršta / Cerklje ob 12'00 – za blagoslov družine  

15. 8. NED MARIJINO VNEBOVZETJE Raz 11,19;12,1-6.10; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 

»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41) 
Cerklje  7'00 Anton, Marija in Zalka ter vse ++ iz družine Račič 

Krška vas  9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Marija Gramc / ++ starši Žibert, Jože Pegam in starši, Dule in vsi njegovi 

16. 8.  PON Rok, spokornik (maša v Brežicah po danem namenu)  

17. 8.   TOR Hijacinta, redovnica 

Cerklje    19'00 Tone Horžen, ob r. dnevu, in starši Baškovič s Skopic 

18. 8.  SRE Helena, cesarica 

Cerklje  19'00 Marjeta in Bogdan Malinger 

19. 8.  ČET Janez Eudes, duhovnik 

Cerklje 19'00 Ivan Pirnaver in starši Dvornik 

VEROUK  
Vere nas najbolj učijo naše osebne izkušnje z Bogom, ko molimo, pridemo 
skupaj k sveti maši, ko beremo Sveto pismo in podobno. Še več nas o veri 
naučijo življenjske preizkušnje in blagor tistemu, ki zna tudi v preizkušnjah 
zaupati v Boga. Dragi starši, prosim vas za pomoč, da bi naš verouk zasejal 
takšno seme, ki bo za življenje koristilo in dajalo bogate sadove dobre 
vzgoje v Bogu.  
Letos bo potekal reden verouk kot običajno za vse razrede v Cerkljah. V Krški vasi 
bo verouk kot običajno za 1. in 2. razred skupaj ter od 4. do 7. razreda skupaj.  
Priprava na sveto obhajilo – 3. razred in sveto birmo – 8. in 9. razred bo potekala 
samo v Cerkljah.  
Namesto rednega verouka lahko starši izberejo tudi družinsko katehezo. Imeli 
smo jo že pred nekaj leti. Preko družinske kateheze se otroci prav tako 
pripravljajo na sveto obhajilo in birmo. Družinska kateheza se imenuje zato, ker 
h katehezi pride cela družina – starši in otroci. Po skupnem uvodu starši ostanejo 
pri pogovoru skupaj z enim katehetom, otroci pa imajo istočasno verouk v drugih 
prostorih z drugimi kateheti. Družinska kateheza bo potekala na 14 dni in traja 
eno uro in pol. Izbrali bomo termin, ki bo za večino najbolj ustrezen.  

Letošnje leto bo v naši župniji potekala tudi Kateheza Dobrega pastirja. 
Zajema otroke, stare od 3 do 6 let. Za to katehezo je posebej značilno, da 
preko predstavitev in nato ob delu z materialom otroci sami vstopajo v 
odnos z Bogom. Osnovo te kateheze sta zasnovali Soffia Cavaletti in Marija 
Montessori. Atrij bo pripravljen pri sestrah. Kateheza bo kot nadgradnja 
svetopisemskih uric. Otroke je potrebno predhodno vpisati, kot je 
navadno za ostali verouk. Katehezo bodo izvajali Andreja in Martina 
Dvornik, Barbara Marn in Janez Žakelj. Srečanja bodo ob sobotah 
dopoldne vsakih 14 dni. Uvodno srečanje za starše načrtujemo v nedeljo, 
29. 8. 2021, po sveti maši. 
 
VPIS K VEROUKU  
Vpis bo potekal ob objavljenih terminih 31. 8., 1. 9., 2. 9. in 4. 9. Poleg teh 
terminov bo po 25. 8. vpis že mogoč ob predhodnem dogovoru (na tel. 
041-321-019). Prijavo k verouku hkrati naredite za vse svoje otroke.  
Prijavnico boste lahko dobili na domači župnijski internetni strani 
http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/ v drugi polovici avgusta. Obenem 
vam bodo na voljo tudi druge potrebne informacije.  
Posebej lepo povabljeni, da otroke med 3. in 6. letom starosti vključite v 
Katehezo Dobrega pastirja; cela družina pa je vabljena k družinski katehezi. 

http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/


 

 

NOVI NOVOMEŠKI ŠKOF – DR. ANDREJ SAJE 
Na krizmeno mašo, 9. 6., je prišel tudi slovenski nuncij msgr. Jean-Marie Speich, 
s katerim smo se po maši srečali vsi prisotni duhovniki. Pogovor je tekel tudi o 
novem škofu in nuncij je naznanil, da bo novo ime kmalu znano. Poudaril je, da z 
novim škofom prihaja nov čas, v katerem bodo tudi kakšne spremembe. Obenem 
je pohvalil delovanje dosedanjega škofa Andreja Glavana. Konec meseca, takoj 
po posvečenju novomašnika iz Kostanjevice Jakoba Piletiča, 30. 6., pa je že 
zaokrožila vest, da je papež za novega novomeškega škofa imenoval dr. Andreja 
Sajeta. Škofovsko posvečenje bo 26. septembra 2021 v Mirni Peči. Na dan pred 
posvečenjem, v soboto, 25. septembra, bo ob angelovem čaščenju po vseh farnih 
cerkvah v škofiji kot znamenje prošnje in molitve za novega škofa daljše 
zvonjenje. Povabljeni smo, da za novega škofa molimo, da bo moder in preudaren 
pastir ter se dal voditi Svetemu Duhu. 
Gospod Bog, svojega služabnika Andreja si izbral, da bo kot naslednik apostolov 
vodil Tvoje vernike v naši škofiji. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in 
pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v svetu uresničeval 
skrivnost Cerkve. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 

NOVA SESTRA USMILJENKA V CERKLJAH – S. TEREZIJA PETRIČ 
S prvim avgustom prihaja v našo župnijo sestra Terezija Petrič. Potem ko je v 
začetku februarja zaradi zdravstvenih razlogov odšla v Mengeš naša sestra Judita 
in jo pogrešamo, smo zelo veseli in hvaležni, da se je vodstvo sester usmiljenk 
odločilo, da nam pošlje novo sestro. Tudi njo priporočam v molitev, da se bo 
dobro vključila v delovanje naše župnije in da bo njeno delo obrodilo lepe in 
bogate duhovne sadove.  
 

PORCJUNKULA – 2. AVGUST (KAPUCINI KRŠKO) 
V nedeljo, 1. avgusta, ob 20. uri bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že pred sveto 
mašo in med bogoslužjem bo priložnost za spoved. 
V ponedeljek, 2. avgusta, bodo svete maše ob 6.30 (vodijo kapucini), ob 8.00 
(duhovniki leskovške dekanije), ob 9.15 (duhovniki videmske dekanije) in ob 10.30 
(vodijo kapucini). Ves čas bo priložnost za spoved. 
 

VELIKI ŠMAREN – 15. AVGUST 
Veliki šmaren je največji Marijin zapovedan praznik in je hkrati letos še nedelja. Kot 
kristjani smo lepo povabljeni, da ta dan ne ostanemo brez maše in zaupamo Mariji.  
 

ROMANJE NA BREZJE – 31. JULIJ 
V soboto, 31. 7., vabljeni, da se pridružite kratkemu romanju na Brezje. Odhod je 
izpred farne cerkve ob 7'00 zjutraj. Nazaj predvidoma pridemo okoli 13'00. Cena 
prevoza je 15 evrov. Plača se na avtobusu. Prijave zbira župnik (041/321-019).  

20. 8.  PET Bernard, opat in učitelj 

  Krška vas  19'00 Marija Škofljanc – Bogolin, obl., ter Viktor Škofljanc, Stanislav Bogolin, brat Franc Bogolin  

  21. 8.  SOB Pij X., papež 
Župeča vas 19'00 za žive in pokojne vaščane Župeče vasi 
22. 8. NED 21. NEDELJA MED LETOM;  Joz 24,1-2.15-17.18; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69) 
Cerklje  7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Nikola Krulič in vse ++ iz družine Krulič – Duhanič 
Cerklje 10'30 Alojz Retelj, 19. obl.  
23. 8.   PON Roza iz Lime – dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov / ZAČETEK ORATORIJA 
Krška vas  19'00 Joško in Rozika Kožar  
24. 8.  TOR JERNEJ, apostol 

Cerklje    19'00 Anica in Jože Butkovec  

25. 8.  SRE Ludvik, kralj 

Cerklje  7'00 za zdravje 

26. 8.  ČET Tarzicij, mučenec (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

Cerklje 19'00 Vladimir Kožar, ob r. dnevu, in starši, Amon Hrovat in Kožar  

27. 8.  PET Monika, mati svetega Avguština 

Cerklje  7'00 za zdravje 

28. 8.  SOB  Aleksej, spokornik 

Cerklje  11'00 za blagoslov družin 

Cerklje 16'00 po namenu zaročencev 

Skopice 19'00 za žive in pokojne vaščane Skopic 

29. 8. NED 22. NEDELJA MED LETOM 5 Mz 4,1-2.6-8;  Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23 

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15) 

Cerklje 7'00 Frančišek Franc Ajster                     maše ni v Krški vasi            / ZAKLJUČEK ORATORIJA ob 9'00 in  

Cerklje   9'00 po namenu za žive in pokojne farane župnije Cerklje ob Krki          / FARNI DAN  

30. 8.  PON Feliks, mučenec   (drugje) po danem namenu 
31. 8.  TOR Pavlin, škof 

Cerklje    19'00 Alojz in družina Hribar (vpis k verouku I. triada – od 8'00 do 12'00 ter od 15'00 do 18'00) 

1. 9.  SRE Egidij, opat 

Cerklje  7'00 za verne duše                 (vpis k verouku II. triada – od 8'00 do 12'00 ter od 15'00 do 18'00) 

2. 9.  ČET Marjeta, devica 

Cerklje  19'00 Irena Rudman  (vpis k verouku III. triada – od 8'00 do 12'00 ter od 15'00 do 18'00) 

3. 9.  PET Gregorij Veliki, papež – PRVI PETEK in obisk bolnikov / 18'00 molitev pred Najsvetejšim 

Cerklje  19'00 Ivanka Gornjak, ob obletnici smrti                    / za nove duhovne poklice in druge potrebe 

4. 9.  SOB  Rozalija, devica                           (vpis k verouku po predhodnem dogovoru) 

Cerklje  17'00 po namenu zaročencev       / ob 19'00 – sestanek za žive jaslice 2021  

5. 9. NED 23. NEDELJA MED LETOM  2 Kr 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 

»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.« (Jn 6,9a)              

Cerklje  7'00 mama Marija, 7. obl, oče Anton, ob 100. r. d., sestra Zalka, godovna, in vse ++ Račič in Unetič 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje  10'30 Rezika in Ivan Močnik in vse ++ Močnik, Unetič, Prah in Ignac Bevc  
Marija in Feliks Hrovat in ++ iz družine Lopatič 

6. 9.  PON Zaharija, prerok 

Krška vas 19'00 Bronislava Orehek  

7. 9.  TOR Regina, mučenka 

Cerklje 6'00 po danem namenu 

8. 9.  SRE ROJSTVO DEVICE MARIJE 

Krška vas  18'00 Jože Račečič – Šavrč 

Cerklje 19'00 Franc Lopatič ter vse ++ Lopatič in Starčič 



 

 

ORATORIJ 2021 
Oratorij bo potekal zadnji teden v avgustu, in sicer od 23. do 29. avgusta. 
Prijavnico lahko dobite v cerkvi ali na župnijski internetni strani. Še vedno 
moramo paziti na epidemične razmere, zato je vpis omejen. Prijavite se 
čim prej. Po posvetu z animatorji smo se odločili, da se oratorija lahko 
udeležijo tudi otroci, ki bodo letos šli v prvi razred, če se prijavijo skupaj z 
otrokom, ki je že v osnovni šoli. Blaženi mladenič Carlo Acutis, ki je glavni 
lik letošnjega oratorija – prosi za nas.  
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
Lepo povabljeni, da ob četrtkih ob 18.15 okrepimo molitve za duhovne 
poklice. Vabljeni. 
DELA V ŽUPNIJI 
Z veliko hvaležnostjo se obračam na vse delavce, ki ste pomagali pri urejanju 
cerkve v Krški vasi kot tudi pri urejanju okolice v Cerkljah. Izrednega pomena 
je vaša vnema, da se v naših krajih in okolici naredi čim več dobrega, da je 
čim lepše in da se kasnejšim rodovom pusti lep pečat kulture in dobrote.  
Zelo radi bi letos ponovno globlje doživeli božične praznike ob živih jaslicah 
ter kasneje tudi ob kakšni ljudski igri in koncertu. Vsi si želimo in prosimo Boga, 
da bi končno ta virus – Covid-19 izzvenel, da ne bi bilo jeseni ponovnega 
zaprtja in da bomo ponovno lahko bolj sproščeno živeli.  
Spomnimo še na knjigo/zbornik, ki se pripravlja ob 100-letnici mosta, kjer 
lahko tudi vi sodelujete s svojim člankom o dogodkih na mostu in ob Krki. 
Članek posredujete Patriciji Haler (patricija.haler@gmail.com).    
Izšle so knjige Davida Smukoviča Korenine cerkljanske fare – dopolnjena 
izdaja; Korenine svetokriške fare; Korenine čateške fare. Knjige so zelo lepe in 
bogate z vsebino, kupite jih lahko pri Davidu (051/345-574). 
OBHAJILO ZA BOLNE  
Zelo lepo je, da v cerkev pridete tudi tisti, ki zaradi raznih bolezni težje hodite. 
Naj Bog usliši vaše prošnje in naj vam bo za vaše žrtve in darovanje trpljenja bogat 
plačnik. Vsakega, ki zelo težko pride, z veseljem obhajamo tudi v klopi. Razumeti 
pa je potrebno, da obhajilo ne moremo prejemati kar iz navade. Tisti, ki obhaja, 
mora vedno znova vedeti, da vi želite prejeti obhajilo, da ste pripravljeni. Zato je 
prav, da vsakič pred mašo duhovniku ali sestri na nek način sporočite, daste 
vedeti, da želite v klopi sprejeti sveto obhajilo. Obhajilo lahko prejmete tudi po 
maši. Ostali, ki vam zdravje dopušča in ste notranje pripravljeni za prejem 
obhajila, pa stopite v vrsto. Pred oltarjem spoštljivo prejmem obhajilo, ga takoj, 
preden se obrnem, zaužijem in nato v klopi z molitvijo počastim Jezusa.  

 

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, VI. del 
Odborova seja 9. julija 1922; Navzoči vsi odborniki – zastopniki vasij – razen iz vasi Drnovo in 
Vini vrh. – Sklepalo se je o tem-le: 1.Termin za prispevke za most je potekel. Dali smo 2krat 
klicati pred cerkvijo, da je do 5. julija t. l. čas, kdor hoče dati na račun. Kdor ni dal ga smatramo, 
da neče biti deležen prostega prehoda, ampak da bo raje plačeval mostnini sproti. Če je njim, 
ki tako hočejo, bo tudi nam. – Rok za sprejemanje naj se podaljša do 10. t. m. zvečer in vsi 
odborniki naj ljudstvo o tem obveste! 2. Podjetnik g. Steiner je prosil, da mu kavcijo vrnemo, 
ker je rabi za velesejem. Sklene se, da mu odgovorimo tako-le: »Ker je to avtonomni most, ki 
reflektira na državno podporo, zato je nemogoče izročiti Vam Vašo kavcijo, dokler most z 
nasipi vred ni popolnoma dogotovljen in ni izvršena kolavdacija!« 3. Sklene se, da odplačamo 
g. podjetniku Steinerju, ko prvič pride doli na račun za celokupno delo znesek K 100.000'- ( : 
stotisoč kron : ). Ker ni v blagajni denarja, se najame pri tukajšnji Hranilnici in posojilnici 
tolikšna svota, da se mu da. Zadolžnico podpiše nekaj odbornikov, ki odgovarjajo za denar in 
seveda ostanejo procentuelno lastniki mosta, dokler dolg ni plačan. 4. Pavlovič Miha iz 
Cerkelj prevzame planiranje nasipa à K 2'- ( : dve kroni : ) od 1 m³ gramoza. Pogodba se da g. 
Steinerju v podpis. 5. Vozniki za gramoz naj bodo vsi oni prizadetih vasij, ki imajo živino. Ker je 
po proračunu ostanka le K 38'- za dovoz 1 m³ gramoza, se sklene, da se bo skušalo dovažalce 
kako drugače odškodovati. 6. Za nakladanje v »prahu« bomo prosili g. Steinerja, naj bi on da 
delavca. Vozijo pa na določene dni določene vasi. 7. Prebero se sklepi ozir. predlogi, ki naj bi 
jih bil tukaj. občinski odbor sklenil v zadevi mostu. Ker pa nekateri občinski odborniki nagajajo, 
ni prišlo do sklepa kot bi moralo niti v drugi občinski seji. 8. Prebero se imena onih, ki so že kaj 
prispevali za most. 9. Ker nekateri zlobneži besedičijo, da sta tajnik in načelnik Odbora mastno 
plačana, zato se ta zadeva spravi pred sejo in naj vsaj odborniki, ki vedo vsi, da delata tajnik 
in blagajnik brezplačno, hujskače zapomnijo, a dobro mislečim pojasne. 10. Da dobimo 
državno podporo, bomo naredili še en poizkus in sicer: obrnili se bomo na občino Sv. Križ, naj 
ona sklene glede mostu, kar naši občinski odborniki niso hoteli – vsled nagajivosti. 
Dnevni red je izčrpan, seja se zaključi. 
Dodatek: Kot 11. točka je bilo sklenjeno, da se onim, ki so vozili hraste, izplača, ako doneso 
potrdilo in izrazijo željo, da bi radi dobili v denarju izplačano vožnjo. – Kdor pa hoče dati to kar 
je zaslužil na račun za most, naj nese listek k g. blagajniku Leopoldu Račiču.  
Pripis: Ker so odborniki iz občine Sv. Križ, ki so obenem občinski odborniki tam, dali že takoj 
danes, da je upati na ugoden uspeh, kar se tiče sklepa glede mostu, smo stopili v stik mi kot 
zastopniki ljudstva v gradnji mostu, z zastopniki ljudstva-občinskimi odborniki občine Sv. Križ). 
Po soglasnem dogovoru sta bila oba (t. j. križevski in cerkljanski) občinska odbora sklicana za 
dan 16. julija na sejo vsak v svojem kraju in sicer z namenom, da se sklene potrebno glede 
mostu. 
Ko so se cerkljanski občinski odborniki sestali na sejo in je g. župan omenil, da bo treba sklepati 
nekaj glede mostu, so oni, ki tej zadevi nasprotujejo, zatulili kot volkovi rekoč: »Že zopet ta 
most; pusti pri miru!« in so odšli nekateri odborniki ven in sejo onemogočili. 
Istočasno pa je občinski odbor v Sv. Križu sklepal in sprejel sledeč predlog: 
»Občinski odbor v Sv. Križu proglasi most čez Krko pri Cerkljah za občinsko zadevo. Obenem 
naprosi, naj tudi cerkljanski občinski odbor stori isto za svojo občino, ker je most skupna 
zadeva obeh občin. … Vsi odborniki = 19 navzočih ( : 5 nenavzočih : ) je glasovalo na ves ta 
sklep. Sprejeto enoglasno: L. S. Podpis: Colarič, župan. 
V Sv. Križu 18/7 1922. (prepis rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 
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