
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE Hvala vam, ki zvesto in 

zavzeto ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  

Tudi v času epidemije se vam lepo zahvaljujem, ker 

s skrbjo gledate Božjo hišo in jo ohranjate lepo. 

Vztrajajte v dobrem in Bog vam obilno povrni. 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
JANUAR Črešnjice Gor. Krška vas Cerkveni MPZ  
FEBRUAR Gazice/Zasap Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

e. 

Advetni venček v Cerkljah 

 

Adventni venček na Skopicah 

 
Naše jaslice s cerkljansko cerkvijo v ljubljanski stolnici

 

Jaslice na polnočnici v župnijski cerkvi sv. Marka. Foto: Rok Retelj 

Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 

da nam Dete betlehemsko 
blagoslov svoj sveti da. 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


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. 

2. 1.  NED 2. NEDELJA PO BOŽIČU Sir 24,1-4.8-12; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18  
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1) 
Cerklje 7'00 Irena Rudman / za farane / blagoslov kolednikov pri vseh mašah 
Krška vas 9'00 Milena in Ivan Komočar, 10. obl., in vse ++ Komočar 
Cerklje 10'30 Ivan Urbanč, obl., starši Urbanč in Rudi Bogolin 

3. 1.  PON PRESVETO JEZUSOVO IME (začne se redni verouk) 
Krška vas 18'00 Franc Rataj  

4. 1.  TOR Angela, redovnica  
Cerklje 18'00 za osebni mir / po maši srečanje ob Svetem pismu  

5. 1.  SRE Simeon, puščavnik – KOLEDOVANJE 
Cerklje 6'00 Stanislav Lenič, 30. obl. 

6. 1.  ČET SVETI TRIJE KRALJI; Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

»Ko so pa zagledali zvezdo, so se silno razveselili.« (Mt 2,10) 

Cerklje  16'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
Cerklje  17'00 Anton Baznik, 9. obl. (maša z birmanci 9. razreda)  
Krška vas  18'00 Štefan Komerički, 12. obl., in vse ++ Komerički 

7. 1.  PET Rajmund, duhovnik – PRVI PETEK, obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 za duhovne poklice in pozabljene namene 
Cerklje 18'00 Majda in Alojz Zidar ter starši Kerin 

8. 1.  SOB Severin, opat      9'30 - družinska kateheza 
Cerklje  8'00 Marjeta Malinger, 1. obl. / DELOVNA AKCIJA – PODSTREHA ŽUPNIŠČA 

9. 1.  NED NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA; Iz 42,1-7; Apd 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22 
»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.« (Lk 3,16) 
Cerklje  7'00 Zalka Račič, ob. r. d., oče Tone, godovna, mama Marija in stari starši Račič 
Krška vas 9'00 Mirko Lubšina / za farane 
Cerklje 10'30 ++ Jalovec iz Župeče vasi / Marko Srovin, 2. obl.  

10. 1. PON Gregor Niški, škof 
Krška vas 18'00 Rajko Jurečič, 7. obl.  

11. 1.  TOR Pavlin Oglejski, škof 
Cerklje 18'00 Alojz Hribar, 1. obl. / po maši srečanje ob Svetem pismu 

12. 1. SRE Tanja, mučenka 
Cerklje 6'00 za Božje varstvo 

13. 1. ČET Hilarij, škof 
Cerklje 20'00 Jože Arh, obl., in vse ++ iz družine Arh 

14. 1.  PET Oton, opat 
Cerklje  18'00 Jože, 1. obl., in Marija Župan / po maši srečanje ŽPS 

15. 1.  SOB Pavel, puščavnik 
Cerklje  8'00 Marija Zorko, 1. obl. / po maši srečanje ministrantov, ob 9'30 KDP in DK 

16. 1. NED 2. NEDELJA MED LETOM; Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo.« (Jn 2,11) 
Cerklje 7'00 Franc Bogolin, 1. obl.  
Krška vas 9'00 Ludvik Baškovič / za farane 
Cerklje 10'30 Tone Horžen, godovna, starši, 3 bratje, 2 sestri Baškovič, Ana in Neža Žibert 

17. 1 PON Anton, puščavnik 
Krška vas 18'00 Franci in Ivan Prah 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA IN TERMINI 
V letošnjem letu je lepo zaživela KDP, ki je predvidena za otroke od 3 do 6 
let. Delo z materialom po metodi Montessori in hkrati doživljanje vere ob 
posameznih svetopisemskih dogodkih pomaga tudi družinam h globljemu 
razumevanju Jezusa. Želeli bi, da bi se še več domačih odločilo za to 
katehezo. Hvala Martini in Andreji za izvedbo. Termini za atrij (za ta 
srečanja) so v letošnjem šolskem letu naslednji: 15. 1. 2022; 29. 1. 2022; 
12. 2. 2022; 26. 2. 2022; 19. 3. 2022; 2. 4. 2022; 16. 4. 2022; 30. 4. 2022; 
14. 5. 2022; 28. 5. 2022 (sklep). 
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA  
Podobno kakor je adventna akcija namenjena otrokom iz misijonov, je 
prav tako trikraljevska akcija – misijonska akcija, preko katere se pomaga 
številnim revnim družinam v misijonih. Akcija, ki poteka preko 
misijonskega središča, je transparentna, da se natančno ve, da darovi 
dosežejo cilj, za katerega so bili podarjeni. Niso namenjeni nam, ampak 
prinašajo voljo in življenje številnim v težkih potrebah. Hvala vsem, ki 
boste koledovali. Za koledovanje otrok bi rad poudaril, da je potrebna 
neka odrasla oseba, ki jih spremlja ali da prevzame odgovornost, da bo vse 
dobro, spoštljivo in z ljubeznijo izvedeno. Trenutno še ne morem reči, če 
bomo uspeli za vse vasi zagotoviti kolednike, lahko pa pomagate, da bi se 
čim več otrok odločilo za koledovanje. To bo potekalo v tednu od 2. do 5. 
januarja.  
Blagoslov koledniškega materiala bo pri nedeljskih mašah 2. januarja. 
Tedaj bi se tudi oblikovale koledniške skupine. Hvala za sodelovanje in 
pomoč.  

 
Koledniška skupina v letu 2019 

 
 



SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA IN GOSPODARSKEGA SVETA  
Hvaležen sem župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu ter 
ključarjem, da ste prevzeli to pomembno nalogo. Pastoralni svet je 
sestavljen iz članov po dolžnosti, ki vodijo posamezne skupine, ter po 
članih iz vasi. Pri gospodarskem svetu in ključarjih pa so izbrani člani po 
številu glasov in po poklicih/talentih, ki jih imajo. V novem župnijskem 
koledarju so označena mesečna srečanja tako pastoralnega kot 
župnijskega sveta, ki bodo omogočila bolj redno delovanje župnije. 
Predvidoma so srečanja ob petkih zvečer. Drugi petek v mesecu za ŽPS in 
tretji petek v mesecu za ŽGS. Prvo srečanje za nov župnijski pastoralni svet 
bomo imeli 14. januarja, za gospodarski svet in ključarje pa 21. januarja. 
Lepo vabljeni in hvala, da ste sprejeli to nalogo za dobrobit župnije in naših 
krajev. 
 
POPRAVILO FAROVŠKE STREHE  
Preden se bomo lotili temeljite obnove/gradnje učilnic, za katere imamo 
že dolgo časa gradbeno dovoljenje, je pred nami še obnova strehe 
župnišča. Gre za največjo letošnjo investicijo, ki je zelo potrebna, da se 
naredi. Na štirih mestih streha pušča, ob strani pa zaradi od vetra 
potrganih »žlot« direktno zamaka na »simse« in steno. Po pregledu strehe 
in popisu smo se odločili, da kljub temu da to pomeni znatno večji strošek, 
uredimo predhodno še poden na podstrehi. Ponekod se ta že pošteno 
udira pod težo samo položenih starih zidakov. Našli smo ustrezno rešitev, 
kako vse skupaj popraviti, bo pa potrebna kar precej dolgotrajna skupna 
akcija, da se očisti poden ostrešja. To akcijo bi izvedli že v soboto, 8. 
januarja. Da bi se lažje organizirali, bi se razdelili v dve skupini. 
Dopoldanska od 9'00 do 12'00 in popoldanska od 14.00 do 17'00. Zaradi 
stabilnosti in narave dela ne več kot 5 ljudi na skupino. Če boste prišli 
pomagat, je prav in zaželeno, da ključarju Romanu Ograjšku (tel.  031/573-
687) sporočite, kdaj ste nameravali priti. Hvala vam in Bog vam obilno 
poplačaj za pomoč.  
 

VRSTNI RED MAŠ 
Kolikor je le mogoče, bi radi ohranjali čim bolj stalen vrstni red tudi 
tedenskih maš. V januarju bo kljub temu nekaj maš ob četrtkih ob 20'00, 
ker imam takrat predavanja na katehetsko pastoralni šoli. Hvala za 
razumevanje.  
 

18. 1.  TOR Marjeta Ogrska – teden molitve za edinost kristjanov  
Cerklje  18'00 Ivan Plevanč / po maši srečanje ob Svetem pismu 

19. 1.  SRE Makarij, opat / Cerklje - 6'00 - Manda Purić 

20. 1.  ČET Fabjan in Boštjan, mučenca 
Cerklje  20'00 za zdravje in spreobrnjenje 

21. 1.  PET Neža, mučenka 
Cerklje 18'00 starši Škulj, Janez in Neža ob godu in hči Rezika / po maši srečanje ŽGS 

22. 1.  SOB Vincencij, diakon in mučenec 
Cerklje  8'00 Vinko Lopatič, godovna, starši Račič in Zalka / po maši srečanje ministrantov 

23. 1. NED NEDELJA BOŽJE BESEDE;   Neh 8,2-10; 1 Kor 12,12-30;  Lk 1,1-4;4,14-21 
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« (Lk 4,20-21). 

Cerklje 7'00 ++ Grojzdek / za srečno vožnjo in uspešno šolanje  

Krška vas  9'00 Rozika in Joško Kožar 

Cerklje  10'30 Jernej Zorko, 30. dan / za farane / BIRMANCI -  IZROČITEV SVETEGA PISMA 

Cerklje  17'00–20'00 SVETOPISEMSKI MARATON – BRANJE SVETEGA PISMA 

24. 1. drugje PON Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj (ni verouka) / po danem namenu 

25. 1. drugje TOR SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA (ni verouka) / po danem namenu 

26. 1. drugje SRE Timotej in Tit, škofa (ni verouka) / Mariji Pomagaj v priprošnjo  

27. 1.  ČET Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 
Cerklje  20'00 Marija Žakelj in Milka Turk  

28. 1.  PET Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj  
Cerklje  18'00 Marija Račečič, 2. obl., in ob rojstnem dnevu, Dol. Skopice 44  

29. 1.  SOB Valerij, škof / po maši srečanje ministrantov 
Cerklje  8'00 za ++ iz družine Vuger in Baškovič ter Ivanka Škofljanec / 9'30 – KPD in DK 

30. 1. NED 4. NEDELJA MED LETOM;  Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30 
»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.« (Lk 4,30) 

Cerklje  7'00 Marija Komočar 

Krška 
vasklje  

9'00 Francelj Račič in ++ starše z Dol. Skopic / za farane 

Cerklje 10'30 Miro Ograjšek, obl. 

31. 1.  PON Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev 
Krška vas 18'00 Anton, ob r. dnevu, Nada in Toni Jarkovič 

1. 2.  TOR Brigita Irska, opatinja 
Cerklje  18'00 Jožef Bevc  

2. 2.  SRE JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
Cerklje  6'00 po namenu sester 

3. 2.  ČET Blaž, škof in mučenec 
Cerklje  20'00 mama Matilda, oče Frančišek in vse ++ iz družine Unetič 

4. 2.  PET Oskar, škof – PRVI PETEK, obisk bolnikov  
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice in blagoslov župnije 

Cerklje  18'00 družina Lenič, Kodrič, Frančiška Mohor 

5. 2.  SOB Agata, devica in mučenka 
Cerklje  8'00 za vse, ki so umrli brez krščanskega pogreba / srečanje ministrantov  

6. 2. NED 5. NEDELJA MED LETOM;  Iz 6,1-2.3-8; Ps 138,1-8; 1 Kor 15,1-11 ali 15,3-8.11; 
Lk 5,1-11 »Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4) 

Cerklje  7'00 Franc in Marija Kuželj ter stari starši 

Krška vas 9'00 Franc Piltaver  

Cerklje 10'30 Jernej Zorko / za farane  



NAŠE WOLFGANGOVE JASLICE V LJUBLJANSKI STOLNICI  
Če boste v januarju kaj obiskali Ljubljano, lahko zavijete še v ljubljansko 
stolnico. Tam so tudi letos postavljene naše jaslice iz Pleterij iz leta 1968. 
Poleg jaslic je zanimivo ozadje, kjer je nočno nebo z našo cerkvijo in 
mostom. Pri napisu z obrazložitvijo jaslic je zapisano, da so to jaslice iz 
Cerkelj na Dolenjskem. Hvaležni smo Zvonetu Pelku in Ivanu Cifreku, ki sta 
jih tam postavila, ter župniku mag. Romanu Starcu in stolni župniji, da so 
omogočili postavitev naših jaslic z našo lepo cerkvijo na tako pomembnem 
kraju, da jo lahko vidi in občuduje veliko ljudi.  
 

SREČANJE OB SVETEM PISMU 
Ob torkih bomo po večerni maši v župnišču pričeli s srečevanji ob Božji 
besedi (potreben PCT in maska). Premišljevali bomo nedeljski evangelij 
prihodnjega tedna. Cilj je, da bi se skupaj naučili moliti ob Svetem pismu, 
hkrati pa tudi meni kot župniku pomagali najti primerne besede za 
nedeljsko pridigo. Ob koncu srečanja bomo vsakič zmolili tudi večernice in 
sklepnice. Srečanje bo redno, ne bo pa daljše od ene šolske ure. Vabljeni.     
 

IZROČITEV SVETEGA PISMA BIRMANCEM 
Na svetopisemsko nedeljo bodo birmanci od svojih staršev ali od botrov 
prejeli Sveto pismo. V cerkvi bomo ta Sveta pisma blagoslovili. Naloga 
birmanca je pričevanje in oznanjevanje Jezusa. Hkrati je to tudi na zunaj 
pokazan zgled in želja staršev in botrov, da bi se njihovi otroci – birmanci 
držali krščanskih vrednot. Več navodil o tem bodo birmanci prejeli pri 
redni uri.  
  
SVETOPISEMSKI MARATON 
Na svetopisemsko nedeljo bo od 16'00 do 20'00 svetopisemski maraton. 
Predhodno se boste lahko vpisali za glasno branje po 20 minut. Brali bomo 
najprej knjigo Pregovorov, nato celoten Lukov evangelij. Vabljeni, da se 
pridružite kot bralci, pa tudi kot poslušalci.  
 
ADVENTNA AKCIJA 
Otroci so dobili adventne koledarje s škatlicami, ki naj jih postavijo v 
jaslice. Prosim, da to, da ste oddali škatlico – otroci za otroke –, poveste 
tudi župniku, da se vpiše ob koncu leta v spričevalo kot dejanje 
sodelovanja. Iz škatlic darov bomo sestavili stopnice/pot k srcu, kjer je 
Jezus.  

 ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, IX. del  
Izvršila se je blagoslovitev.  
Med vršenjem blagoslova so pevci (domači moški zbor) peli »Hvalite Gospoda« - 
psalm 150.  – Nato je zaigrala godba. Ko je godba zgotovila, je deklamirala učenka 
V. razreda Mladkovič Malka: »Ah, li ni zemljica krasna?« - Takoj nato deklamator 
Andrejaš Franc, učenec V. razreda: »Mostu« (Funtek) (: prvi odstavek :). – Za tem 
je zaigrala godba, nakar so pevci (mešan zbor) zapeli lepo: »Čolničku«. Nastopil 
je kot slavnostni govornik domači g. župnik Žust Jakob. – V lepo izbranih besedah 
in humorno-resnem tonu nas je popeljal nazaj v one čase, ko so blizu Župeče vasi 
imeli Rimljani svoj most. Mi ga do danes nismo imeli. Na trhlem brodu smo se 
vozili, največkrat nevoljni vsled dolgega čakanja, semintja. Danes s prezirom 
gledamo na ta brod, kot na kakega mrliča. Povedal je, kake so bile težave ob 
pričetku, zlasti tedaj, ko je par cerkljanskih in okoliških mogotcev hotelo, naj bi ta 
novi most postal kapitalistično podjetje. V tem slučaju bi par ljudi bogatelo na 
račun nas vseh drugih. To namero je preprečil največ tajnik Odbora za gradbo 
mostu – g. kaplan Tomazin. Spomnil je, kako nestrpno so ljudje čakali tega mostu; 
komaj je bilo na provizornem mostu položenih par desk in že so lezli po njih z ene 
strani na drugo. Da, videli smo staro ženico, ki se je po vseh štirih plazila, samo 
da ni bilo treba čakati na brod. – Zahvalil se je obema odboroma: gradbenemu in 
veseličnemu, ki sta oba imela dela dovolj. – Burno aplavdiran je končal svoj govor 
z besedami, kot jih uporablja sv. Cerkev v molitvi ob priliki blagoslavljanja mostu. 
–  
Nastopil je g. narodni poslanec S. L. S. Ant. Sušnik. Prvo, kar je povedal je bilo 
poleg pozdrava tole: »Zadnji petek sem bil pri ministru gradjevina radi podpore 
za ta naš most. – In obljubil mi je, da dobite še enkrat toliko, kot ste prosili!« (: 
Potemtakem bi dobili K 400.000'- :) Z največjim veseljem smo vzeli to novico na 
znanje. – Zatem je govoril o delu poslancev, ki delajo na programu Kristovih 
naukov in o delu onih, ki delajo brez tega temelja. Delo prvih je pozitivno, drugih 
je razdirajoče. - - - Ker je bil s tem dopoldanski program izčrpan, se je ljudstvo ob 
½ 1h pričelo razhajati. 
Okrog 2. ure pa je pričelo na veseličnem prostoru najživahneje vrvenje. Veselični 
aparat je deloval brezhibno, le kar zadeva srečolov in tombolo, se je čutil mal 
zastoj, ker je – kot smo že omenili – v zadnjem hipu odpovedala ga. Schroif, ki je 
imela ta oddelek na skrbi. Tombola se ta dan sploh ni vršila. Vršila seje 14 dni 
pozneje. – Veselica se je vršila neprisiljeno in nemoteno po kakih razgrajačih. Le 
ploha nas je za pol ure spodila v dvorano, a otroci pri ribolovu se niti med ploho 
niso umaknili. – Z mrakom so se pričeli ljudje razhajati. Ostalo je le še nekaj 
domačih, ki so med petjem vzdržali do okrog 9. ure, ko je bilo jedi in pijače konec. 
– Gmotni in moralni uspeh tega dne je brez pomisleka prav dober. 

(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 
 


