
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki tudi v času epidemije zavzeto 

ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  

 
 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
FEBRUAR Račja vas Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
MAREC Župeča vas Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoljene JAVNE SVETE MAŠE, vendar glede na velikost naše cerkve omejena na 18 oseb. 

SVETA MAŠA 
Po razporedu v župnijskem 

listu. Po dogovoru je možno 

prejeti obhajilo tudi izven 

maše. Prav tako lahko po 

predhodnem dogovoru  

obiščem bolnike za prvi 

petek ali kak drug dan.  

 

MOLITEV 
Pred mašo molimo rožni 

venec. Cerkev je odprta za 

molitev vsak dan od 7'00 do 

16'00. Upoštevajmo pri 

tem ukrepe za 

preprečevanje širjenja 

virusa. Posebej vabljeni k 

molitvi na prvi petek in 

prvo soboto v mesecu.  

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse ohrani 

zdrave in srečne. 

PRENOVLJENA CERKEV V KRŠKI VASI  

 
 

 
Pripravljena mesta za obnovljen križev pot  

 

 

 

 NOV BREZSTIČNI KROPILNIK 
ZA BLAGOSLOVLJENO VODO 

  

Naš krst nas je povezal s Kristusom. 
Vsakič znova, ko se pokrižamo z 
blagoslovljeno vodo, se spomnimo, 
da smo postali Božji otroci, da smo 
namenjeni za nebesa.  

Vsemogočni Bog, telo in dušo smo 
prejeli od tebe, ki si začetnik in vir 
vsega življenja. Blagoslovi + to vodo, 
ki jo z zaupanjem uporabljamo kot 
znamenje naše ponižne prošnje za 
odpuščanje grehov. Po tvoji dobroti 
naj nas varuje vsakršnega zla in 
napadov sovražnika. Daj, da nam 
bodo vedno dotekali studenci žive 
vode za večno življenje. Tako bomo 
s čistimi srci prihajali k tebi in nas 
boš varno vodil mimo vseh 
nevarnosti za dušo in telo. Po 
Kristusu, našem Gospodu. 
(iz obreda blagoslova vode)  
 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


 

 

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 V FEBRUARJU BODO ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER ŠE VEDNO POTEKALE SAMO V CERKLJAH.  

1. 2. PON Brigita Irska, opatinja 
Cerklje 18'00 ++ starši, bratje, sestre, sorodniki Čebular  

2. 2. TOR JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 
Cerklje  17'00 Marija Zorko, 7. dan 
Cerklje  18'00 Mihael Žibert 

3. 2.  SRE Blaž, škof in mučenec 
Cerklje 18'00 Franc Piltaver, 5. obl.  

4. 2. ČET Leon, mučenec 
Cerklje 18'00 Marija Kuželj, 7. dan  

5. 2.  PET   Agata, devica in mučenka (prvi petek) – obisk bolnikov po predhodnem naročilu 
Cerklje  17'00 Čaščenje Najsvetejšega 
Cerklje 18'00 Franc Prah, 7. dan 

6. 2.  SOB Pavel Miki, mučenec 
Cerklje 18'00 Marija Gramc in Ana Dušak 

7. 2.  NED 5. NAVADNA NEDELJA; Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 
»Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel ter se napotil na samoten kraj in je tam molil« (Mr 1,35) 
Cerklje 7'00 Franc Bogolin, 7. dan / za farane 
Cerklje 9'00 Jože Rupar, 30. dan  
Cerklje 10'30 Milan Žugič in vse ++ Žugič 

8. 2.  PON Hieronim, redovnik – SLOVENSKI KULTURNI DAN 
Cerklje 18'00 Ana Ravnikar in Helena Resnik, 30. dan 

9. 2.  TOR Simeon, puščavnik 
Cerklje 18'00 starši Dvornik, sestra in dva brata 

10. 2.  SRE Sholastika, redovnica 
Cerklje 7'00 za pozabljene namene  

11. 2.  ČET Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov  
Cerklje 18'00 Karel Drobnič, 4. obl. in ob rojstnem dnevu, ter Franc Drobnič (SDB) 

12. 2.  PET Damjan, mučenec 
Cerklje  18'00 Franc Potokar 

13. 2. SOB Jordan, redovnik 
Cerklje 18'00 za umirjenje sovražnih duhov v Sloveniji  

14. 2. NED 6. NEDELJA MED LETOM; 3 Mz 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 
Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41). 
Cerklje  7'00 Rajko Jurečič, 6. obl. (umrl 10. 1. 2015) 
Cerklje  9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Ana Dušak in Marija Gramc  

15. 2.  PON Klavdij, redovnik 
Cerklje  18'00 Marjeta Malinger, 30. dan      

16. 2.  TOR Julijana, mučenka 
Cerklje    7'00 Ljudmila Humar, r. Škvarč  

17. 2.  SRE PEPELNICA – STROGI POST 
Cerklje  7'00 za Božji blagoslov in zdravje 
Cerklje  18'00 vse ++ iz družine Vegelj in Potokar 

 

SESTRA JUDITA ČEBULAR ODHAJA V MENGEŠ 
V začetku februarja zaradi starostne oslabljenosti (86 let) od nas odhaja 
sestra Judita. Dobrih enajst let je bila z nami v Cerkljah. V ta kraj se je zelo 
dobro vklopila, obiskala mnogo starejših in bolnih, se z njimi pogovarjala 
in jih poslušala. Kot župnik sem za njeno delo med nami, za njene številne 
molitve in lep zgled potrpežljivosti zelo hvaležen. Bogu hvala za ta leta, za 
to plemenito, dobro dušo, ki je s svojim lepim krščanskim zgledom začrtala 
med nami sled žive vere v Jezusa in v priprošnjo device Marije. Iskrena 
hvala in Bog vam daj čim več zdravja še naprej na poti v življenju. Ob 
slovesu nam je sama pripravila nekaj besed. 

Dragi farani župnije Cerklje ob Krki. 
Leta so prinesla odločitev mojih predstojnikov, da odidem v Mengeš. 
Zdravje nekoliko peša in v Mengšu pravijo, da mi bo lažje. To sprejemam 
kot Božjo voljo, čeprav imam te kraje sedaj rada. V življenju sem se morala 
velikokrat seliti in na začetku je to dokaj lahko, pozneje pa vedno težje. 
Rada bi vam povedala, da vas imam vse rada, da bom za vas še molila. Vas 
pa tudi prosim, da molite zame. Če sem pa kdaj kaj komu narobe naredila, 
pa se opravičujem. Do mene ste bili vsi dobri in Bog vam stokratno povrni.  

Sestra Judita Čebular  

 



 

 

OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
 

V Krški vasi so dela večinoma že zaključena. Sedaj sledi pospravljanje. V 
mesecu februarju predvidoma še ne bo maš v Krški vasi.  
Pred nami je še en kar velik finančni zalogaj, in sicer obnova križevega 
pota. Okviri so v večjem delu že pripravljeni. Potrebno je strokovno očistiti 
še zgornji del. Hvala pri tem Tinetu Baškoviču, Gregorju Smukoviču in 
Janiju Rudmanu. Od štirih ponudb priznanih restavratorjev smo s ključarji 
izbrali najcenejšo. Slike smo že dali v delo. Upajmo, da bomo dobili dovolj 
botrov za to prenovo. Zaenkrat imamo botrstvo za 4 slike. Botrstvo za 
restavriranje slike je 1000 evrov. Kar bo še preostalo, je namenjeno za 
stroške beljenja in ograjo ter za novo ozvočenje. Na postajo je lahko en 
boter, lahko pa jih je tudi več. Če želite, razlogi so različni, so botri lahko 
tudi anonimni v smislu »vaščan Krške vasi« ali podobno, vendar če je le 
mogoče, naj bo boter z imenom in priimkom. Botrov ne bomo posebej 
objavljali v župnijskem listu, da ne bo nepotrebnih govoric. Pri botrstvu si 
izberete eno izmed 14 postaj, ki še ni zasedena. Vaše botrstvo bo zapisano 
na okvir, in sicer na spodnji rob. Napis ne bo »očiten« na prvi pogled. Kdor 
bo želel, ga bo lahko od spodaj prebral, ne da bi premikal sliko. Lahko pa 
damo vaše ime in priimek na zadnjo stran slike, da ne bo vidno, vi pa boste 
vedeli, katera slika je vaša. Vem, da bo to nekaterim, ki imate krškovaško 
cerkev zelo radi, tudi veliko pomenilo.    
Če imate namen postati boter, pa tudi če bi svoj dar dali kasneje, me 
pokličite na telefonsko številko 041/321-019. Rad bi, da čim prej naročimo 
gravirane ploščice za postajo. Če si v zvezi s tem želite še kaj več informacij, 
me lahko pokličete. Lepo vabljeni k botrstvu. Bog naj bo velik plačnik vam 
vsem, posebej tistim, ki ste s svojim darom že pomagali pri obnovi.  
 

KRSTI 
Podeljevanje zakramentov je sedaj dovoljeno, s tem da se upošteva pravila NIJZ-
ja. Glede sprejema zakramenta svetega krsta bi rad poudaril, da če nekdo s 
stalnim bivališčem izven naše župnije želi krstiti otroka v naši župniji, mora dobiti 
dovoljenje za krst v svoji župniji. Zelo vam torej priporočam, če je le mogoče, da 
krst opravite v svoji župniji. Seveda pa je pri tem najbolj pomembna vaša vera in 
trdna zavest, da boste svoje otroke primerno z zgledom vzgajali v veri. To pravico 
vam daje tudi 41. člen ustave RS: Starši imajo pravico, da v skladu s svojim 
prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje 
otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in 
zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja. 
 

18. 2.  ČET Flavijan, škof 
Cerklje 18'00 Karel Mladkovič 

19. 2.  PET Bonifacij, škof 
Cerklje  18'00 Jože Arh, obl., in vse ++ Arh 

20. 2. SOB Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka 
Cerklje 18'00 Drago Dundovič, 3. obl.  

21. 2 NED 1 POSTNA NEDELJA;  1 Mz 9,8-15; Ps 25,4-5.6-7.8-9; 1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15 
»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13) 
Cerklje  7'00 za farane  
Cerklje  9'00 Jože Župan, 30. dan  
Cerklje 10'30 Veronika Hribar (dano od sestre) 

22. 2.  PON SEDEŽ APOSTOLA PETRA 
Cerklje  18'00 Alojz Hribar, 30. dan   

23. 2.  TOR Polikarp, škof in mučenec 
Cerklje    18'00 za uspešno zdravljenje in za Mileno Engelman  

24. 2.  SRE Matija, apostol 
Cerklje  18'00 Angela, ob rojstnem dnevu, in Mihael Žibert   

25. 2.  ČET Alojzij in Kalist, mučenca 
Cerklje 18'00 Marija Kuželj, 30. dan 

26. 2.  PET Nestor, mučenec 
Cerklje  18'00 Marija Zorko, 30. dan in ob rojstnem dnevu  

27. 2.  SOB  Gabrijel žalostne Matere Božje, redovnik 
Cerklje  18'00 Franc Prah, 30. dan 

28. 2. NED 2. POSTNA NEDELJA   Iz 40,1-5.9-11; Pt 3,8-14; Mr 1,1-8z 45,1.4-6;  
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.«  
Cerklje 7'00 Franc Lopatič, 5. obl.  
Cerklje  9'00 Jože Jankovič, 9. obl.  
Cerklje  10'30 Franc Bogolin, 30. dan / za farane 

 

SVETE MAŠE 

Hvaležni smo, da lahko obhajamo svete maše. Hvaležen sem tudi vam, 
ki upoštevate predvidene predpise NIJZ-ja. Zaenkrat pri mašah še nikoli, 
tudi ob nedeljah, nismo prekoračili predvidenega števila gospodinjstev 
(18). Hvala vam, ker se vpisujete na za to predvideno listo, da se ne 
prekorači števila.  
PONATIS KNJIGE KORENINE CERKLJANSKE FARE 
David Smukovič je pripravil dopolnjeno izdajo Korenin cerkljanske fare (100 strani 
je več). Svoj interes za knjigo mu lahko sporočite na številko 051/345-574, kjer 
boste dobili še druge informacije, tudi o njegovih knjigah Korenine čateške fare 
in Korenine svetokriške fare, ki bosta izšli letos.  
POTRES 

Tudi našo cerkev je nekoliko prizadel potres. Nosilne zidove na podstrehi 
bo potrebno čim prej sanirati. Škodo so si že ogledali iz Zavoda za varstvo   
kulturne dediščine, da bomo pravilno ukrepali.     



 

 

PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON V ŠKOFIJI NOVO MESTO V LETU 2021  
Živeti v zakonu – srečno, zvesto in z vero – ni tako preprosto. Da bi vam v zakonu 
bilo lažje, da bi bolj temeljito vedeli, kaj pomeni »cerkveni zakon«, je potrebno 
predhodno opraviti pripravo. Tisti, ki imate namen v letošnjem letu ali v 
prihodnosti skleniti sveti zakon, zato lepo vabljeni, da se udeležite priprav.   
 

ČRNOMELJ; Pastoralni center Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5 
16. - 18. april, vsak dan od 16.00 do 19.00. 
8. - 10. oktober, vsak dan od 16.00 do 19.00. 
Zaradi lažjega sledenja prijavam, prosimo, da se prijavite tudi po e pošti. Priprava bo, če 
bodo epidemiološke razmere dovoljevale fizično navzočnost. Info: 07 306 40 14; 
E-pošta: anton.gnidovec@rkc.si 
 
KOČEVJE; Župnijski urad Kočevje, Trg sv. Jerneja 3 
Dve zaporedni soboti in nedelji, vsakokrat ob 19. uri v župnišču, če bodo epidemiološke 
razmere dovoljevale fizično navzočnost. 5., 6., 12. in 13. junij 2021.  
Info: 041 796 241; E-pošta: damjan.stih@rkc.si  
 

KOSTANJEVICA NA KRKI; Župnišče v Kostanjevici na Krki, Oražnova ulica 25 
Priprava ob koncu tedna: Začetek priprave v petek od 18.00 do 20.00, nato v 
soboto od 8.30 do 12.00 in od 14.30 do 18.00 ter v nedeljo od 8.30 do 12.30, če 
bodo epidemiološke razmere dovoljevale fizično navzočnost. 
* 16. – 18. april 2021;  
* 3. – 5. september 2021;  
Info: 07 498 70 26; E-pošta: joze.miklavcic@rkc.si 
 

NOVO MESTO; Zavod Friderika I. Baraga, Smrečnikova 60, Novo mesto – Šmihel 
Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) 
*5. - 7. in 12. - 14. marec 2021 ob 18h; *7. - 9. in 14.  – 16.  maj 2021 ob 19h 
*5. - 7. in 12. - 14. november 2021 ob 18h; v primeru epidemije bomo vse 
priprave izvedli na daljavo, preko Zoom aplikacije. Zato so prijave OBVEZNE.  
Na e-naslov: gregor.lotric@rkc.si. Za več informacij pokličite 070 70 96 70, Gregor 
Lotrič; info: 070 70 96 70; E-pošta: gregor.lotric@rkc.si 
* * * * * * * 

Za vse priprave je obvezna predhodna prijava! 
Za stroške priprave je zaželen prispevek 30 EUR na par. 

* * * * * * 

ŠOLA ZA ZAKON PO PROGRAMU 'NAJINA POT' – Traja osem mesecev (od 
oktobra do konca maja). Srečanja so dvakrat mesečno. Sedaj poteka v Baragovem 
zavodu v Novem mestu – Šmihelu vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ob 18.30.  
Info: p. Andrej Benda, E-pošta: andrej.benda@rkc.si 
Marko Hrovat, 040 701 248, E-pošta: hrovatki@t-2.net; http://najina-pot.rkc.si  

VEROUK 
Letošnje leto ste na nek način prav starši postali pravi in prvi katehisti svojih 
otrok. Kolikor se pogovarjamo ob različnih priložnostih, otroci kar delajo 
veroučne naloge, dejansko stanje pa se bo videlo, ko se bo vse skupaj spet začelo. 
Glede na situacijo v mesecu februarju še ne bomo imeli rednega verouka.  
Vsekakor bo vaše delo vpisano ob zaključku leta v spričevalo. Do takrat pa upam, 
da se bo vse skupaj vsaj toliko sprostilo, da se nekajkrat vidimo. Predvsem 
birmancem, ki se letos pripravljate prvo leto na birmo, posebej polagam na srce, 
da naredite naloge, da se boste brez težav potem vključili v drugo leto priprave.  
Zelo veliko je vredna vaša skupna domača molitev. Dovoljen pa je tudi obisk maš. 
Med tednom je še bolj prosto kot ob nedeljah.   
 

SANACIJA MOSTU 

Z zaporo ceste 18. 1. so tudi uradno začeli obnavljati most. Obnovo 
opravlja Rafael Gradbena Dejavnost D.O.O. Sevnica.  
V branje vam dajem začetek zapisnikov, ki jih je pred 100 leti ob gradnji 
mostu zapisal takratni kaplan Matija Tomazin. Skupaj z drugimi iz odbora 
nosi velike zasluge za nov most.  

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH 
Ker pisec teh vrst ni več kot pol leta tu v Cerkljah, zato mu v najmanjših podrobnostih ni 
znano kako, kdo in kdaj so se že trudili posamezniki ali vsi, da bi dobili most čez Krko. – 
Gotovo pa je, da so se premalo pobrigali v onih letih od l. 1908 do pričetka svetovne vojne, 
ko je bivši deželni odbor sestojoč iz večine pristašev SLS – zelo agilno deloval gospodarsko, 
kot na primer z napeljavo vodovodov, gradnjo cest, urejevanjem rek in potokov, 
postavljanjem novih mostov itd., itd. – Če bi si prizadevali takrat, bi most že davno imeli. 
Da se pa med vojsko niso lotili tega dela, je pa več ali manj razumljivo.  
Po vojski pa sta se – kakor povedo – zelo zavzela za to stvar tukajšnja gospodarja: Janez 
Gramc iz Cerkelj št. 35 in Anton Marinček iz Župeče vasi. Dosegla sta, da je inženir Piletič 
v Krškem izdelal načrt in sestavil proračun. Načrt je bil dovršen v novembru l. 1921. 
Z dopisom v dne 19/11 (novembra) št. 9177 1921 je obvestilo okrajno glavarstvo Janeza 
Gramca kot prosilca, da se bo dne 29. 11. vršil komisionalni ogled. – *Ogled se je izvršil z 
navzočnostjo g. okrajnega glavarja, g. inženirja ter mnogoštevilnih občanov, katere je 
zastopal odbor na sestanku 27. 11. 21, in sicer: Gramc Janez, Franc Žibert in drugi. * Na 
obedu sta bila g. glavar, g. inženir in domači g. župan pri g. župniku Žustu.   
G. glavar je razložil ljudem, kako naj se postopa do danega cilja. Povedal je, da bo odbor 
odbran izmed ljudi imel pravico odločanja, in sicer pravnomočno. – Ob tej priliki je tudi 
sporočil sedanjemu brodniku osebno, da nima on (brodnik Žičkar) nikake pravice zahtevati 
kako odškodnino. Pogodbo, ki naj jo sklene ljudstvo z načelnikom odbora za gradbo mostu 
– Janezom Gramcem, podajamo tu v prepisu (original naredil g. glavar): 
»Vsak posestnik, ki rabi most, naj prispeva v primeru kot istega rabi, kar določi odbor in 
je zato prost mostovine. Kdor noče ničesar prispevati, mora plačati mostovino po tarifi, ki 
ga bode dovolila pokrajinska uprava …«  
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