
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
NOVEMBER Boršt Gor. Skopice  Cerkveni MPZ  
DECEMBER Cerklje  Dol. Skopice MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto in ureditev slike: ZVONE PELKO  

 

 

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. 

 

 

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 

NOVA PLINSKA PEČ V ŽUPNJIŠČU 

Kljub temu, da se energenti dražijo, je plin cenejši od olja.  Ogrevanje v 

župnjišču se bo nekoliko pocenilo. V cerkvi in učilnicah ostaja peč na olje.  

 
 

Sveta maša na letališču na dan suverenosti dne 25. 10. 2021  

 
Foto: Matic Vidic - pastoralni asistent v SV 
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V PRIMERU, DA OPAZITE, DA KAKŠNA MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI NAPISANA ALI JE NAROBE NAPISANA, 
ME PROSIM OBVESTITE. ZA NAPAKE SE OPRAVIČUJEM IN JIH BOM POPRAVIL.  

MAŠE SE OBHAJAJO V SKLADU S POGOJI NIJZ-ja, KI JIH UPOŠTEVAJMO! 

22. 11. PON Cecilija, devica in mučenka – zavetnica pevcev (TEDEN KARITAS) 
Krška vas 18'00 za zdravstvene delavce in domovino / Ivan in Erika Lepšina 
Cerklje 19'00 Cvetka Mladkovič, 2. obl., in ob rojstnem dnevu 

23. 11. TOR Klemen I., papež 
Cerklje  18'00 Jože Račečič 

24. 11.   SRE Andrej Dung in vietnamski mučenci 
Cerklje  6'00 za verne duše 

25. 11. ČET Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka (17'15 – molitev za duhovne poklice)              
Cerklje 18'00 starši in Ivan Horžen, Terezija Lopatič, in vsi ++ Lopatič in Horžen                    

26. 11.  PET Valerijan Oglejski, škof  
Cerklje  17'00 molitvena ura po namenu Karitas (teden Karitas)  
Cerklje 18'00 Marija Župan, r. Conta, 7. dan / oče Martin, mama Terezija, obl., in trije sinovi (iz Izvira) 

27. 11.  SOB Brezmadežna s čudodelno svetinjo (28. 11. goduje s. Katarina Laboure) 
Cerklje  8'00 Franc Lopatič, ob rojstnem dnevu (srečanje ministrantov; KDP in družinska kateheza) 

28. 11.  NED 1. ADVENTNA NEDELJA  Jer 33,14-16; Ps 25,4-5.8-9.10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 
21,25-28.34-36 »Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28) 

Cerklje 7'00 Kodič Ljudmila, obl., Janez in stari starši Zlobko / za farane 
Krška vas 9'00 Irena Jankovič, 30. dan / Slak Franc in Slivšek Martin  
Cerklje 10'30 Dragonja Ivan in Jernej 

29. 11.  PON Saturnin, mučenec 
Krška vas 18'00 Anton Ivančič, 1. obl. 
Cerklje 19'00 Terezija Žibert, 2. obl. 

30. 11.  TOR ANDREJ, apostol 
Cerklje 18'00 Ivan in starši Arh 

1. 12.  SRE Marija Klementina, mučenka 
Cerklje 6'00 za zdravje 

2. 12.  ČET Natalija, mučenka 
Cerklje 18'00 Veronika in Franc Hribar (17'15 – molitev za duhovne poklice) 

3. 12.  PET Frančišek Ksaver, redovnik – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 Jože Rutar, ob r. dnevu, in za duhovne poklice ter pozabljene namene 
Cerklje  18'00 Marija Kerin in Marija Verstovšek (ob 17'00 Molitev pred Najsvetejšim za župnijo) 

4. 12. SOB Janez Damaščan, duhovnik in učitelj – PRVA SOBOTA 
Cerklje 8'00 Ana in ++ iz družine Žibert 

5. 12. NED 2. ADVENTNA NEDELJA Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 
»Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.« (Lk 3,3) 
Cerklje  7'00 Marija Komočar, 30. dan / za farane  
Krška vas  9'00 Margita Kurucova 
Cerklje 10'30 Ludvik Baškovič, ob rojstnem dnevu 

6. 12.  PON Nikolaj (Miklavž), škof 
Krška vas 18'00 mama Ana in ++ Ravnikar 
Cerklje  19'00 Horžen Miha in starši Horžen in Žugič 

7. 12.   TOR Ambrož, škof 
Cerklje    18'00 Rezika Močnik, ob r. dnevu 

8. 12.  SRE BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE (Sprejem novih ministrantov) 
Krška vas 17'00 Brezmadežni in Lojzetu Grozdetu v čast in priprošnjo 
Cerklje  18'00 mama Marija, godovna, in oče Martin, sestra Zalka Račič in Vinko Lopatič 

9. 12.  ČET Bernard Jezusov, redovnik 
Cerklje 18'00 Jožef Guček, ob rojstnem dnevu (ob 17'15 – molitev za nove duhovne poklice) 

10. 12.  PET Judita, svetopisemska žena / Loretska Mati Božja 
Cerklje  18'00 Jože Račečič in Ferenčak Edi  
11. 12.  SOB Damaz I., papež 
Cerklje 8'00 po namenu sester                         (srečanje ministrantov; KDP in družinska kateheza) 

 

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, VIII. del 
Po noči od sobote na nedeljo je zopet deževalo. 
Kot »glavni stan« v vojski, tako je te dni pred kolavdacijo in pred otvoritvijo izgledalo v tukajšnji 
šoli, kjer so se vršile vse priprave. Tajniku in aranžerju cele prireditve so prav pridno pomagale 
gospodične učiteljice: Meta Čermelj; Verena Vodušek-ova; Irena Hočevar-jeva in Mici Rožaj-eva. 
Sodeloval je tudi g. nadučitelj – zlasti kot blagajnik veseličnega odbora; pomagala je njegova sestra 
gdčna Dragica Rostohar. Pritegnilo se je vsaj deloma tudi g. učitelja Jarnoviča k delu, dočim se je 
gospa učiteljica Schroif-ova zelo slabo izkazala. Obljubila je sicer prevzeti vso skrb itd. za srečolov, 
a ker je iskala povoda, da se iznebi dela, ga je dobila. Dan pred veselico (soboto) je došla v 
konferenčno sobo, kjer se je delalo, a na malo nesporazumljenje odšla in pustila na cedilu vse. Še 
isti dan se je tajnik odbora, kaplan Tomazin, ki je vsaj navidezno vodil vse priprave, obrnil na njega 
t. j. moža ge. Schroif, v nedeljo njo samo še enkrat prosil, a ni hotela. – Hotela ni, ker je hotela biti 
komod! To resnici na ljubo!!! 
(Z rdečo pisavo): Pojasnilo: Ga. Schroifova je želela in hotela sodelovati, a so ji onemogočili to – 
zlasti učiteljica gdčna Črmelj, ki ji je pokazala vrata in pozvala, da odide! – Ga. Schroif torej ni kriva, 
ampak krivi so drugi, da ni sodelovala!! 1. 3. 29. Tomazin (podpis) 
Dan blagoslovitve in otvoritve novega mostu, 8. oktobra (: nedelja :) 1922. Še po prvi sv. maši nismo 
vedeli kaj bo z vremenom. Gosta megla nas je obkrožala. No, in hvala Bogu, vendar se je držalo, da 
se je cela slavnost vršila – razen popoldne ko nas je za pol ure prepodila ploha pod streho – 
namočene. – Cerklje so se odele praznično. Raz hiš so vihrale slovenske zastave in prav tako tudi 
raz cerkvenega stolpa.  
Pri jutranji božji službi je omenil g. župnik, da bo blagoslov izvršil g. župnik iz Sv. Križa, češ ker je baš 
križevski občinski odbor – največ po zaslugi g. župnika – naredil sklep zadevno naš most, na podlagi 
katerega se bo dalo dobiti državno podporo. (: Če pride g. dekan, ki je povabljen kot vsi okoliški 
duhovniki, se blagoslovitev prepusti njemu :). – Ob 9h sta dopeljala: Pavlovič Valentin in Turk 
Martin – oba iz Bušeče vasi, krško gasilsko godbo. Po zajtrku – v dvorani – smo se ob 9h 35' podali 
do nove šole, kjer so čakali šolarje z zastavo (obe šoli: Cerklje in Bušeča vas) pod vodstvom svojih 
učiteljev. Ob ¾ na 10h smo odkorakali po cesti proti cerkvi: godba, šolarji, odbor in drugi med 
špalirjem obilo številnega ljudstva. Sv. mašo in pridigo je imel križevski g. župnik Zupanc. Med peto 
sv. mašo so se na koru vrstili pevci in godba. Po sv. maši – ob ¼ na 12h – se je uredil sprevod na 
novi most, ki je bil silno lepo okrašen. Na vsakem koncu mostu so stali mlaji z zastavami, po nasipu 
so bile postavljene smrečice, a most sam je bil ves obložen z venci (bilo je na mostu blizu 3 km 
vencev): Sredi mostu – na strani proti dotoku Krke – je stala mizica z razpelom, svečami in 
blagoslovljeno vodo. Njej nasproti – ob ograji odtoka Krke – je stal pripravljen govorniški oder (velik 
zaboj ovenčan z venci). Ljudi je bilo na mostu nabito polno, a veliko tudi na travniku ob levem bregu. 
– Duhovščina, ki je šla kot mejnik med moškim i ženskim spolom, se je ustavila pri mizici z razpelom, 
pripravljeni za blagoslov. 
Nastopil je načelnik odbora g. Ivan Gramc ter pozdravil vse in izvajal nekako tako-le: 
Davno, davno smo že želeli današnjega dne, dneva otvoritve novega mostu tu pri nas čez Krko. A 
ta dan ni hotel priti. Že smo skoro obupali, da sploh kedaj pride. – Pred enim letom – ozir. pred 10 
meseci se je pričelo nekaj svitati, pred pol leta so pričeli dovažati prve hraste, a še se je dobilo 
neverjetnih Tomaž. – A danes? Na mostu stojimo, Krka šumi pod nami. – Toda: prazno je delo brez 
sreče z nebes. »Zastonj se trudijo, kateri zidajo, ako Gospod ne zida« - je dejal govornik in na podlagi 
tega je zaprosil navzočo duhovščino obeh župnij, v katerih obeh stoji novi most, da naj most 
blagoslovi in ga izroči v božje varstvo! – »Ti pa Krka teci in koder tečeš, povej, da svoj rod Slovence 
ljubi!«  

(prepis rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 

 



 

 

LUČ ADVENTNEGA ČASA – DEVETDNEVICA  
Štiri tedne bomo čakali na Jezusov prihod. Kdaj se bo Jezus rodil, 
je bila velika Božja skrivnost Stare zaveze. Bog je po prerokih 
napovedoval prihod Mesija – Odrešenika. Preroki so bili prijatelji 
Boga, ki so Božje besede poslušali predvsem s srcem. Preroki so 
te besede zelo skrbno poslušali, jih povedali naprej svojemu 
ljudstvu, nato pa so jih zapisali. Stara zaveza je prepletena s 
številnimi Božjimi obljubami, ki so se na čudovit način uresničile v Jezusu Kristusu. 
Ena izmed najbolj značilnih podob odrešenika je, da je on luč. Izaija piše: »Ljudstvo, 
ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je 
zasvetila luč.« (prim. Iz 9,1; 42,6 in Mt 4,15-16). 
Podoba, da je Jezus Luč, ki je s svojim rojstvom zasvetila svetu in nam prinesla 
upanje, nam je vsem zelo blizu. Pred božičem v znamenju pričakovanja prižigamo 
vsako nedeljo svečko več na adventnem vencu. Posebno znamenje pa se zgodi tudi 
v naravi. 21. decembra nastopi zimski solsticij ali zimski sončev obrat. Tedaj nastopi 
zima, hkrati pa je ta dan dnevna svetloba najkrajša, noč pa najdaljša. Po 21. 
decembru se začne počasi dan znova daljšati in zato ni naključje, da so že zelo zgodaj 
začeli praznovati Jezusovo rojstvo takoj potem, ko se začenja dan daljšati. Kristus je 
tista luč, ki preganja temo noči in greha in prinaša luč dneva in upanje.  
Podoben pomen upanja prinaša betlehemska luč miru, ki jo boste lahko dobili v 
cerkvi v tednu pred božičem.  
Vemo, da bo letošnji advent ponovno zaznamovan z boleznijo, ki jo povzroča kovid-
19 in zato drugačen. Ponovno smo povabljeni, da predvsem v svojih družinah, 
pomnožimo luč lepih odnosov z molitvijo. V času devetdnevnice pred božičem bo 
lepa priložnost, da se z župnijo v molitvi še bolj povežemo.  
V cerkvi bodo na razpolago trije kipi Marije, ki bodo vsak večer devetdnevice pri 
drugi družini. (Srečevanje po vaseh, zaradi priporočil NIJZ-ja, letos odpade.) Vabljeni 
ste, da dan za sprejem Marijinega kipa v vašo  družino čimprej rezervirate (lahko po 
mailu jnzzklj7@gmail.com ali na tel: 041/321-019).  

ČAŠČENJE IN SPOVEDOVANJE 18. 12. 2021 
Ta dan ste lepo povabljeni, da si ga rezerivarte za dobro duhovno pripravo na 
božične praznike. Med nami bo škof Andrej Glavan, ki bo spovedoval in vodil mašo 
ob sklepu čaščenja. Pri tej maši bomo tudi uradno podelili listine škofije Novo mesto 
novim članom župnjiskega pastoralnega sveta.  
Jutranja maša bo ob 7'00. Po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in med tem do 10. 
ure spoveduje župnik. Ob 10'00 bo nato druga sveta maša. Med mašo in do 12'00 
bo spovedoval škof Andrej Glavan. Ponovno bo najsvetejše izpostavljeno ob 15'00, 
ko bo g. škof na voljo za spoved do 16'45. Ob 17'00 bo imel g. škof sveto maša z 
nagovorom ob sklepu celodnevnega čaščenja. Predvsem k sklepu čaščenja ste 
prisrčno vabljeni. Z dobro duhovno pripravo naj nas praznik rojstva našega 
odrešenika Jezus Kristusa duhovno obogati in prinese upanja.  

12. 12. NED 3. ADVENTNA NEDELJA;  Am 7,12-15; Ef 1,3-14 ali 1,3-10; Mr 6,7-13  
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« (Lk 3,11) 
Cerklje  7'00 Jožef Bevc, 30. dan 
Krška vas 9'00 Ivan Račečič, 15. obl. in Boštjan 46. obl. / za farane 
Cerklje 10'30 Ernest Marinček, 2. obl., in vse ++ Marinček 

mama Fani Pegam, ob 40. obl., ata Tone Pegam, 37. obl. in Franc Prah ter dr. Tanja Blejec 
13. 12.   PON Lucija, devica in mučenka 
Krška vas  18'00 Slak Franc in Slivšek Martin 
Cerklje 19'00 Alojz Božič, 30. dan 
14. 12.  TOR Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj 
Cerklje    18'00 Družina Ilc in sorodniki 
15. 12.  SRE Marija Krizina Bojanc, Marija Antonija Fabjan, mučenki 
Cerklje  6'00 po danem namenu 
16. 12.  ČET Albina, mučenka (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Cerklje 18'00 Jožef Rupar, 1. obl. (17'15 – molitev za duhovne poklice) 

17. 12.  PET Lazar iz Betanije, svetopisemski mož (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Cerklje  18'00 Starši Dobravec in Jože Martin, obl.  

18. 12.  SOB  Gacijan, škof (devetdnevnica – Marijo nosijo; CELODNEVNO ČAŠČENJE - SPOVED) 
Cerklje 7'00 za zdravje otrok 
Cerklje  10'00 Starši Dvornik 
Cerklje  17'00 Marija Župan, r. Conta, 30. dan /Tadej Horžen (zaključek čaščenja vodi škof Andrej Glavan) 

19. 7. NED 4. ADVENTNA NEDELJA; Mih 5,1-4; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 
»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!'« (Lk 1,42) 
Cerklje 7'00 Vinko Lopatič, ob r. dnevu / za farane                              
Krška vas  9'00 Zorko Olga ter Franc, starši Lekše in Baškovič, Edi, Jožefa in starši Piltaver 
Cerklje  10'30 za farane          (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
20. 12.  PON Evgen, mučenec (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Krška vas 18'00 Martin in Jože, obl., ter Mihaela Kodrič 
21. 12.  TOR Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Cerklje    18'00 Komočar Martin, obl., in Ana 

22. 12.  SRE Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Cerklje  18'00 Cvetka Mladkovič 

23. 12.  ČET Janez Kancij, duhovnik (devetdnevnica – Marijo nosijo) 
Cerklje  18'00  Bevc Jožef, starši in brat ter ++ Marič (18'15 – molitev za duhovne poklice)  
24. 12.  PET Adam in Eva, prastarša – 1. SVETI VEČER 
Cerklje  24'00 za Božji blagoslov, zdravje v družinah in pozabljene namene   
Cerklje  18'00 za zdravje naših družin in za pozabljene namene 
25. 12.  SOB  BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO; Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18 
»Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.« (Jn 1,18) 
Cerklje  7'00 Ivana Felicijan, 2. obl.  
Krška vas 9'00 Ivana, Franc ter stara starša Franc in Frančiška  
Cerklje  10'30 Arh Marija, ob r. dnevu 

26. 12. NED NEDELJA SVETE DRUŽINE  1 Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-10; 1 Jn 3,1-2.21-24 
»In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.« (Lk 2,47) 
Cerklje  7'00 Janez Gramc, ob r. dnevu in godovna, ter vse ++ Gramc, brat Jože in vse Pirnar / za farane 
Krška vas 9'00 Starša Marija in Anton Žibert, Dolenje Skopice 
Cerklje  10'30 Lopatič iz Boršta 
27. 12.  PON Janez, apostol in evangelist 
Krška vas  18'00 Marija Verstovšek in Kerin Marija 
28. 12.  TOR Nedolžni otroci   
Cerklje  18'00 za vse nerojene otroke  

29. 12.  SRE Tomaž Beket, škof 
Cerklje  6'00 Vlado Košir 

30. 12.  ČET Feliks I., papež 
Cerklje 18'00 Marija Milena Smukovič 
31. 7. PET Silvester, papež 
Cerklje 17'00 v zahvalo 
1. 1. 2022 SOB MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, NOVO LETO (pri mašah darovanje za domačega duhovnika) 

Cerklje  7'00 Mariji v priprošnjo za srečno leto in za zdravje ter Božje varstvo 

Krška vas 9'00 Leopold in Jože Beribak 

Cerklje  10'30 Žarn Franc, 7. obl. 
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BOŽIČNI ČAS 
Božični čas se začne s polnočno mašo 24. 12. in traja do nedelje Jezusovega krsta, 
po prazniku svetih treh kraljev (6. 1.). Po starem običaju imamo jaslice 
postavljene do svečnice (2. 2.), pa tudi kakšno božično pesem do takrat še 
zapojemo. Pazimo, da bodo jaslice na dostojnem mestu doma. Večje jaslice 
verjetno doma postavljamo več dni, vendar je prav, da je »otvoritev« v vsej lepoti 
šele prav na božični večer – to je 24. 12., ko se kot družina zberemo pri jaslicah. 
Molitev pri jaslicah lahko izgleda na naslednji način: 
Se pokrižamo. Oče ali mati prebere evangeljski odlomek: (Lk 2,1-20)  
Iz Lukovega evangelija: Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo 
v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef 
je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove 
hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili 
dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo 
prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je 
stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, 
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 
Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri 
angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki 
so mu po volji.« Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in 
poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, 
položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se 
začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.  

Zapojemo skupaj Sveta noč in pokropimo jaslice z blagoslovljeno vodo, prav tako 
tudi stanovanje. Če je možnost, lahko gremo skupaj tudi okoli hiše in 
blagoslovimo naš dom. Vrnemo se k jaslicam, kjer lahko zmolimo veseli del 
rožnega venca. 
Vsak izmed prisotnih se nato lahko še zahvali Bogu.  
Bogu se zahvaljujem za … Skupaj odgovorimo: Hvala ti Gospod.  
Boga prosim za … Skupaj odgovorimo: Prosimo te, usliši nas. 
Vsak posamezno zmoli molitev (lahko Očenaš, Zdrava Marija, Sveti angel …). 
Na koncu oče ali mati naredi zaključek: Hvala ti dobri Bog, da smo lahko skupaj zbrani 

in te slavimo. Ti si naša Luč, naše upanje. Utrjuj našo družino še naprej v svoji veliki 

ljubezni. Amen. Z ljubljenim sinom nas blagoslovi – Devica Marija. Za zaključek 
zapojemo Poslušajte vsi ljudje in gremo k mizi, kjer nas čaka božična večerja …  
To je predlog molitve pri jaslicah. Lahko molite tudi drugače, kakor ste vajeni. 
Naredite pa ta večer predvsem lepo in svečano. Vaša družina je vredna vsega 
lepega in ne bojte se tega skupaj narediti. Podobno storimo na sveta večera – 31. 
12. in 5. 1. V cerkvi vam je na voljo blagoslovljena voda in lahko 
dobite tudi kadilo. Otroška polnočnica bo tokrat zaradi razmer in 
večje cerkve v Cerkljah.   
MIKLAVŽ 

Letos so ponovno težke epidemične razmere. Upajmo, da 
nas bo lahko Miklavž obiskal vsaj med nedeljskimi mašami.  

JASLICE V ŽUPNIJSKI CERKVI 

Z gospodarskim svetom se bomo potrudili, da bomo naredili jaslice v cerkvi. 
Potrebujemo pa precej mahu, zato vas prosimo, če boste nabirali mah za 
svoje jaslice, da morda date na stran tudi kakšen kos za cerkvene jaslice. 
Mah, ki naj bo čim bolj suh,  zbiramo v cerkvi do 21. 12. Hvala vam.  
TEŽJE RAZMERE ZARADI KORONAVIRUSA 
Ko pišem te vrstice (17. 11. 2021) so zdravstvene razmere zelo zaskrbljujoče. V zadnjih 
tednih je precej razredov moralo iti skozi karanteno, več obolelih je tudi v našem okolju. Nič 
ne kaže, da bi se vse naenkrat ustavilo.  
Prosim vas za razumevanje, ko pri mašah sprašujemo in gledamo za PCT-pogoje. Za tiste, ki 
ne izpolnjujejo PCT pogoja, zaenkrat velja pravilo št. 4. Individualna duhovna oskrba je 
dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT. To pomeni, da vsak posameznik lahko opravi sveto 
spoved in prejme obhajilo. Za pogovor ali spoved se je potrebno predhodno dogovoriti. 
Prejem svetega obhajila pa bo možen ob nedeljah od 15'00 do 16'00.  
Tudi glede izvedbe živih jaslic trenutno slabo kaže, čeprav je že veliko pripravljenega. 
Dokončno odločitev bomo sprejeli po 10. decembru.  

BREZMADEŽNA 

Praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja je čudovit praznik 
Božje ljubezni do človeka. Z Marijo se je že ob spočetju zgodilo tisto, 
kar se z nami zgodi pri svetem krstu. Izbrisan nam je izvirni greh. 
Marija je to milost ohranila vse življenje. Tako je bila pripravljena 

sprejeti pod svoje čisto srce samega stvarnika. Hvaležni smo za našo skupno 
mater Marijo. Pri maši bo sprejem novega ministranta.  
NOVI GOSPODARSKI IN ŽUPNIJSKI SVET 
Oblikovali smo nov gospodarski in župnijski svet po vaših predlogih. Vsem, ki 
ste to službo sprejeli, se iskreno zahvaljujem. Prepričan sem, da ste dobra 
ekipa, ki bo naredila veliko dobrega, kakor so v preteklem mandatu. Na vse 
župljane se obenem obračam s prošnjo, da bi še naprej vsi skupaj sodelovali, 
radi pomagali pri ohranjanju lepote cerkve in okolice. Neprecenjiv je vaš lep 
krščanski zgled. Hvala vam! 
Župnjiski svet: sestra Terezija Petrič, karitas – Vilma Kerin, Kolpingova družina – Jani 
Rudman, katehistinje – Jožica Ferenčak, pevski zbor – Tilka Turšič, DOM – Vid Merljak, 
mežnar – Krška vas – Silvester Lubšina; mežnar – Cerklje – Rok Retelj. 
Ostali člani: po vaseh: Gašper Zagorc, Klavdija Ivančič, Tina Žveglič, Fanika Zevnik, 
Anica Krajan, Sonja Podgoršek, Bevc Štefka, Matjaž Špiler, Mateja Gramc Retelj, 
Gašper Marinček, Stanka Turšič Pungerčar, Mojca Andrejaš, Anica Arh, Alenka 
Drobnič, Marina Jankovič, Marcel Žibert. 
Gospodarski svet: ključarja v Cerkljah – Roman Ograjšek, Franc Ilc, ključarja v Krški 
vasi – Dušan Beribak, Zdravko Vegelj. 
Člani: Dušan Prah, Vili Grojzdek, Andrej Špiler, Andrej Turšič, Samo Marinček, Jakob 
Meserko, Tone Lajkovič, Tine Duhanič, Tine Žugič. 


