
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Hrastje Gor. Krška vas Cerkveni MPZ  
FEBRUAR Račja vas Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

NOVA KORNA OGRAJA V KRŠKI VASI  

(KLEMEN ZORKO IN MATEJ JAZBEC). 

 

 

 

 
 

Obnovljene jaslice kartuzijana p. Wolfganga, ki jih imamo v naši 
župniji iz leta 1967/68. Letos in drugo leto bodo postavljene v 

Ljubljanski stolnici. Obnova jaslic in foto: Zvone Pelko. 

Božji nam je rojen Sin, radujmo se, 
k nam je prišel iz višin, veselimo se, 
iz prečiste Deve, rodbine kraljeve, 

Božji nam je rojen Sin.  
 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


 

 

OD 23. 12. SO TUDI V ČASU EPIDEMIJE DOVOLJENE JAVNE SVETE MAŠE. 1 OSEBA (ENO GOSPODINJSTVO) NA 30m2. V naši 
cerkvi je torej možno javno obhajanje svete maše, vendar je število zelo omejeno, na 18 oseb. 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. 

23. 12.  SRE Janez Kancij, duhovnik / devetdnevnica pred božičem 
Cerklje  15'00 Pogreb Hribar Veronika (od 16'00 do 17'00 možnost za sveto spoved)  
Cerklje 17'00 Franc Barbič (umrl 13. 10.) 
Cerklje 18'00 Vinko Lopatič, ob rojstnem dnevu 

24. 12.  ČET Adam in Eva, prastarša / devetdnevnica pred božičem 
Cerklje  17'00 Marija Kerin (umrla 29. 10.) / ob 13'00 pogreb Vel. Mal. Ljudmila Humar  
Cerklje  18'00 Za zdravje in srečo v družinah ter za pozabljene namene 

25. 12.  PET BOŽIČ, Iz 52,7-10; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18;    V začetku je bila Beseda.  
Cerklje  7'00 Ivana Felicijan  
Cerklje 9'00 Olga Zorko, Franc, starši Lekše, Edi Baškovič, Jožefa ter starši Piltaver  
Cerklje  10'30 Starša Ana in Franc ter stari starši Pflege in vsi ++ iz družine Pflege  
Cerklje  16'00 Veronika Smukovič (umrla 2. 11.); 

26. 12.  SOB ŠTEFAN, PRVI MUČENEC, DAN SAMOSTOJNOSTI 
Cerklje        7'00      Za domovino 
Cerklje 9'00 Anica in Štefan Štefanič 
Cerklje  10'30 Irena Rudman 

27. 12. NED SVETA DRUŽINA 1 Mz 15,1-6; 21,1-3; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje. (Lk 2,34) 
Cerklje  7'00 Janez Gramc, ob rojstnem dnevu in godovna, starši Gramc in Pirnar 
Cerklje 9'00 Za farane 
Cerklje  10'30 Janez Čebular, godovna – BLAGOSLOV OTROK 

28, 12 PON Nedolžni otroci 
Cerklje 17'00 Žibert Mihael (umrl 11. 11.) 
Cerklje 18'00 18'00 družina Rudman in Marija ter Franc Piltaver 

29. 12 TOR Tomaž Becet, škof 
Cerklje  17'00 Jeličič Zofija, r. Kodrič (umrla 8. 11.) 

30. 12.  SRE Feliks, papež 
Cerklje 17'00 Jernej in ++ iz družine Zalokar 

31. 12. ČET Silvester, papež 
Cerklje 17'00 V zahvalo 

1. 1. 2021  PET MARIJA, SVETA BOŽJA MATI (prvi petek) 
Cerklje 7'00 Za pozabljene namene in Mariji v priprošnjo 
Cerklje  9'00 Edvard Tomše (umrl 1. 12.) 
Cerklje  10'30 10'30 Miha Horžen , Marija in starši Žugič, ob r. dnevu; 

2. 1.  SOB Baziliji in Gregor, škofa in cerkvena učitelja 
Cerklje 18'00 Marija Milena Smukovič 

3. 1.  NED 2. NEDELJA PO BOŽIČU; Prg 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30  
»V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!« (Mt 25,21) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Cerklje 9'00 Martin in Angela Piltaver in vse ++ Piltaver  
Cerklje 10'30 Jožica in Branko Ambrožič  

4. 1.  PON Angela, redovnica 
Cerklje 18'00 Avgust Gramc / ob 13'00 pogreb na Vel. Mal. Jože Rupar  

5. 1.  TOR Simeon, puščavnik 
Cerklje 18'00 Veronika Hribar, 7. dan. 

VEROUK IN JASLICE 
V januarju še ne bomo imeli rednega verouka. Kolikor sem se pogovarjal z 
nekaterimi starši, otroci kar lepo delajo naprej svoje naloge in to je zelo pohvalno. 
Na župnijski internetni strani lahko sproti spremljate, kako naj napredujejo 
naloge v delovnem zvezku. Najbolj pa sem vesel, ker v mnogih družinah molite in 
tako na najbolj pristen način predajate otrokom svojo vero.  
Tri družine ste mi tokrat že predčasno poslali v vpogled svoje lepe domače jaslice, 
ki jih objavljam in zraven še jaslice v domači cerkvi. 

 
VID IN ALJAŽ GRAMC IZ GAZIC; DRUŽINA RAČEČIČ IZ GOR. SKOPIC; DRUŽINA TURŠIČ IZ ŽUPEČE VASI  

 

 
Posebno povabilo, če želite, pa velja 3. razredu, ki naj bi letos šli k sveti 
spovedi in prvemu svetemu obhajilu. Dajem možnost, da se skupaj 
srečamo s starši pri eni sveti maši, in sicer fantje 25. in dekleta 26. 
januarja. Gre za tedensko mašo v farni cerkvi, ki bo takrat tudi ogreta. To 
je seveda samo dovoljena možnost v trenutnih razmerah, če ste zdravi in 
če čutite, da bi vam to kaj pomagalo v pripravi na prejem zakramentov, 
ni pa »obvezno«. Če želite.  



 

 

UREJANJE PROSTORA ZA CERKVIJO 
Počasi s prostovoljnimi in pridnimi močmi se še naprej oblikuje zelo lepo 
prizorišče. Živih jaslic letos žal ne bo, bodo pa v hlevčku vseeno jaslice. Hvala in 
velik Bog povrni vsem, ki vztrajno pomagate pri delu.  
 

OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
V Krški vasi je Franc Barbič zaključil z beljenjem. Nova ograja je na mestu. Ključar 
Zdravko Vegelj je skrbno prenovil električno napeljavo. Nekaj drugih manjših del 
znotraj je še, kot so montaža luči in ozvočenje pa še čaka na izvedbo. Finančno se 
pozna, da ni bilo sedaj kar nekaj časa maš, vendar ste nekateri tudi v tem času 
darovali kakšen dar, predvsem pa ste pomagali s svojim delom in materialom, kar 
je gotovo zmanjšalo končne stroške. Po trenutni oceni je skupno potrebno zbrati 
še 3.750 evrov. Zelo dobrodošla je bila pomoč iz občine Brežice za krškovaško 
cerkev, ki je znašala 2'442,53 evrov.   
Dogovorili smo se, da bomo sedaj tudi obnovili križev pot, ki je star verjetno več 
kot 150 let. Tine Baškovič in Gregor Smukovič sta zastonj obnovila okvirje. Same 
slike pa je potrebno dobro restavrirati pri restavratorjih, ker vsa dela spremlja 
spomeniško varstvo. Zaenkrat smo naredili štiri predračune in se za obnovo vseh 
14 slik v povprečju vrtijo okoli 12.000 evrov, kar je seveda zelo veliko. Z 
gospodarskim svetom smo se dogovorili, da pri obnovi križevega pota uvedemo 
nekakšno botrstvo za posamezne slike. Za eno sliko bi botrstvo znašalo 1.000 
evrov. Posamezno botrstvo je lahko vezano na posameznike, na eno, dve ali tri 
družine. Na spodnji rob okvirja (če bi šli pod sliko, se bo videlo, drugače ne) bo 
pritrjena gravirana ploščica z imenom in priimkom botra, družine ali več botrov. 
Tako bo tudi čez desetletja lahko videti, kdo so bili posamezni botri obnovljenega 
križevega pota. Več kot 3.000 evrov, bo (upajmo) kot višek od botrstva, pa bomo 
uporabili še za pokritje trenutnih stroškov obnove in beljenja. Bo sicer še nekaj 
dodatnih stroškov (ozvočenje in zaplinjenje štirih starih kipov, vrhnji del križevega 
pota), kar pa se bo lahko, če bo potrebno, pokrilo iz rednih puščic, kolikor pač bo 
naneslo v tem času. Hvaležen sem, da so vsa dela dobro in kvalitetno potekala, 
da ni bilo kakšnih nesreč in da bo tudi finančno, verjamem, kmalu vse pod streho. 
Bog naj bo obilni plačnik vsem dobrotnikom. 
 
OBNOVITEV KAPELICE NA SKOPICAH PRI GASILNEM DOMU 
Poleg zelo lepo okrašene kapelice z adventnim vencem na ovinku 
na Dolenjih Skopicah je znova zablestela tudi kapelica pri 
gasilnem domu. Na pobudo Jožice Srpčič ste sosedje velikodušno 
finančno pomagali. Nova so vrata, okna (Andrej Turšič). Streha bo 
pa tudi kmalu. Vsako tako lepo okrašeno znamenje daje zelo lepo 
podobo kraja in zavzetih vaščanov. Bog naj obilno blagoslovi vaš 
trud za lep kraj in lepe med sosedske odnose.   

6. 1.  SRE SVETI TRIJE KRALJI; Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

»Ko so pa zagledali zvezdo, so se silno razveselili.« (Mt 2, 10) 
Cerklje  8'00 Baznik Anton, 8. obl., in + Hribar Franc, ob rojstnem dnevu 
Cerklje  17'00 Ana Ravnikar, r. Kalin (umrla 6. 12.)  
Cerklje 18'00 Po namenu za rajne  

7. 1.  ČET Rajmund, tilda, redovnica 
Cerklje 18'00 Starši Rostohar in brat Franc 

8. 1.  PET Severin, opat 
Cerklje  18'00 Majda in Lojze, obl., starši Zidar in Kerin 

9. 1. SOB Julijan, mučenec 
Cerklje 7'00 Terezija Žibert, obl.  

10. 1. NED JEZUSOV KRST; Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti …« (Mt 25,35). 
Cerklje  7'00 Za farane 
Cerklje  9'00 Na čast angelom, ki nas čuvajo skozi življenje 
Cerklje 10'30 Marko Srovin, 1. obl.  

11. 1.  PON Pavlin Oglejski, škof 
Cerklje 18'00 Ivan Lepšina  

12. 1. TOR Tanja, mučenka 
Cerklje 18'00 Edi, Franci Boris in Ivica Ferenčak ter stari Ferenčak 

13. 1. SRE Hilarij, škof 
Cerklje 7'00 Za dober namen 

14. 1.  ČET Oton, opat 
Cerklje  7'00 za pokojne 

15. 1.  PET Pavel, puščavnik 
Cerklje  7'00 Po danem namenu 

16. 1. SOB Marcel, papež 
Cerklje 18'00 Albina Račič, r. Pešec (umrla 16. 11.) pogrebna in ob rojstnem dnevu;  

17. 1 NED 2. NEDELJA MED LETOM; Iz 63,16-17.19;64,2-7; 1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37  

»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35) 
Cerklje  7'00 Za farane  
Cerklje  9'00 Ivan Prah 
Cerklje 10'30 Tone Horžen, starši, 3 brate in 2 sestri Baškovič 

18. 1.  PON Marjeta Ogrska 
Cerklje  18'00 Anica Žibert (Kanada)      

19. 1.  TOR Makarij, opat 
Cerklje    7'00 Za rajne 

20. 1.  SRE Fabjan in Boštjan, mučenca 
Cerklje  7'00 V dober namen 

21. 1.  ČET Neža, mučenka 
Cerklje 18'00 Nežka Šoba, ob godu in rojstnem dnevu 

22. 1.  PET Vincencij, diakon in mučenec 
Cerklje  18'00 Veronika Hribar, 30. dan. 

23. 1.  SOB  Henrik, duhovnik 
Cerklje  18'00 Rozika Kožar, obl., in brat Joško Kožar 

 
 



 

 

24. 1. NED 3. NEDELJA MED LETOM;   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 Za farane  
Cerklje  9'00 Po danem namenu 
Cerklje  10'30 Miro Ograjšek 

25. 1.  PON SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 
Cerklje  17'00 Po danem namenu (vabljeni prvoobhajanci – fantje in starši) 

26. 1. TOR Timotej in Tit, škofa 
Cerklje  17'00 Po danem namenu (vabljeni prvoobhajanci – dekleta in starši) 

27. 1.  SRE Angela Merici, ustanoviteljica uršulik 
Cerklje  7'00 Po danem namenu 

28. 1.  ČET Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj  
Cerklje  18'00 Račečič Marija, 1. obl. in ob 95. rojstnem dnevu  

29. 1.  PET Valerij, škof 
Cerklje  18'00 V zahvalo 

30. 1. SOB Martina, mučenka 
Cerklje 7'00 Po namenu 

31. 1. NED 4. NEDELJA MED LETOM;  Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
Cerklje  7'00 Za farane »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate« (Jn 1, 26) 
Cerklje  9'00 Cvetka Mladkovič  
Cerklje 10'30 Irena Rudman 

OBNOVA KAPELICE NA SKOPICAH 
Za obnovo kapelice ob cesti na Gorenjih Skopicah se je ob smrti Irene Rudman 
zbralo nekaj več kot tri tisoč evrov. Natančen seznam prispevkov imata župnik 
Janez Žakelj in Jani Rudman. Finančno poročilo bo objavljeno v Drobtinicah, ko 
bodo dela na kapelici končana. 
Občina Brežice, ki je lastnica zemljišča, kjer stoji kapelica, je organizacijo obnove 
zaupala družini Janija Rudmana, katera je vložila prošnjo za obnovo. Primeren 
način obnove so predlagali strokovnjaki s področja restavratorstva in 
gradbeništva, in sicer direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj, višji restavrator Aleš Vene ter gradbeni inženir Vladimir Rostohar. 
Načrt obnove kapelice predvideva izsuševanje temeljev in zidov, obnovo ograje, 
oken in vrat, odstranjevanje ometov, saniranje razpok ter nov omet, beljenje in 
menjavo tlakov, mize ter praga.  
Zbran denar bo namenjen materialu za obnovo ter za plačilo dela, ki ga 
prostovoljci zaradi pomanjkanja znanja in veščin ne bomo opravili. 
Predvidevamo, da bomo z deli začeli zgodaj spomladi, torej takoj, ko bo vreme 
dopuščalo. Če bo Bog dal, bomo lahko imeli mašo pri obnovljeni kapelici v času 
šmarnic, maja 2021.  
Proces obnove sicer hkrati ne bo zahteval večjega števila ljudi, po določenih fazah 
pa posameznike in posameznice, ki so vešči specifičnih del. Takrat bomo prosili 
za pomoč. 
Veliko vas je pomagalo že s prispevki, tudi molitve so dobrodošle. 

8. Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), 
je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v 
druge javne prostore. 
9. Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo 
#Ostanizdrav. 
10. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, 
posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, 
§ 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu 
Ognjišče in Tv Exodus. 
11. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za 
svete maše. 
12. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med 
spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. 
Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v 
spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po 
spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to 
normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 
13. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin 
oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi. 
14. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in 
bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in 
duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo 
upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti 
ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si 
razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so 
dovoljeni. 
15. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh 
navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da 
svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto. 
16. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. 
17. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim 
gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem 
razkužita roke. 
18. Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice 
ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni. 
19. Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z 
navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov. 
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. 
odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna 
oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si. Sprejeti ukrepi veljajo do 
preklica. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: 
https://katoliska-cerkev.si. 

 
 
 

https://katoliska-cerkev.si/


 

 

PRAVILA SŠK GLEDE OBHAJANJA MAŠ SO SLEDEČA:   
1. Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, 
naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, 
blagoslov našega naroda ter konec pandemije. 
2. Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji: 
a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo 
predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. 
Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje 
vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora 
(tlorisna površina).  
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega 
gospodinjstva niso okuženi. 
c) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati 
medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri 
tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb. 
d) Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. 
e) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.  
f) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko 
oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist. 
g) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike. 
h) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. 
i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju 
nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu 
naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra. 
j) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro). 
k) Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi 
ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve 
vernikov itd.). 
l) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.  
3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja 
ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na 
dvorišču ali trgu oz. na travniku). 
4. Škofje ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in 
disciplino zakramentov z dne 16. decembra 2020 dovoljenje, da 25. decembra mašujejo 
štirikrat. 
5. Božične polnočnice odpadejo, lahko pa se obhaja božična maša na božični večer (gl. 
Rimski misal str. 33), in to samo v četrtek, 24. decembra 2020, z zaključkom do 20.00. 
6. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do 
duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni 
prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete 
ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše. 
7. Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja 
vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki. 

 

OBNOVA KRIŽA NA VELIKIH MALENCAH 
Na pokopališču na Velikih Malencah, kjer je pokopanih veliko naših faranov 
predvsem iz Krške vasi in Skopic, stoji na sredi križ. Zelo veliko je vredno, da ste 
nekateri takoj videli, da sedaj na njem manjka Jezusovo telo (Korpus). Ta je bil že 
zelo dotrajan in bo obnovljen. Učlovečeni Bog na križu odrešuje svet. V njem, ki 
je trpel in vstal, dobivajo naši dragi rajni večno življenje.  
 

Celotna površina župnijske cerkve Sv. Marko - Cerklje ob Krki je 
552,76m2. Na 30m2 je dovoljeno za 1 osebo ali več oseb iz istega 
gospodinjstva. Glede na velikost cerkve se torej predvideva, da so osebe 
lahko iz največ 18 različnih gospodinjstev.  
 

SVETE MAŠE 

Hvaležni smo, da lahko obhajamo svete maše. Hvaležni smo tudi našim 
prednikom, ki so na tem mestu v Cerkljah postavili veliko cerkev, 
potruditi pa se moramo razumeti trenutne ukrepe, ki omejujejo 
udeležbo pri sveti maši. Prav bi bilo, da se lahko maše udeležite 
predvsem domači, za katere je dana sveta maša. 
Po pogovorih s sodelavci smo se odločili, da bo tudi v teh težjih razmerah 
lahko vse lažje potekalo, če za svete maše naredimo vpisno listo. Za 
vsako sveto mašo bo na voljo list ob vhodu v cerkev. Nanj se lahko 
vpišete že nekaj dni pred mašo v vetrolovu. Vpišete se samo s priimkom 
(ali kraticami) vašega gospodinjstva. Ob vhodu v cerkev boste lahko ta 
list pogledali in videli, koliko jih je že v cerkvi, da ne bi po nepotrebnem 
prekoračili predvidenega števila. S tem bomo skupaj odgovorni in se 
držali teh pravil za preprečevanje širjenja virusa, pa tudi, da ne bi imeli 
kakšnih nepotrebnih težav z inšpekcijo. Predvsem med tednom sem 
prepričan, da se glede na dosedanji obisk v časih, ko ni bilo nobenih 
omejitev, ni bati, da bi prekoračili število. Z razumevanjem torej 
sprejmimo te ukrepe, Bog pa naj nam vsem da potrebnega zdravja.  
 
PONATIS KNJIGE KORENINE CERKLJANSKE FARE 
Kot smo že pisali, je David Smukovič pripravi dopolnjeno izdajo Korenin 
Cerkljanske fare (100 strani je več). Nekaj izvodov je že bilo na voljo. Svoj interes 
za knjigo mu lahko sporočite na številko 051/345-574, kjer boste dobili še druge 
informacije. Tiskanje takšne debele knjige je velik zalogaj, je pa neprecenljivo 
delo, kar se tiče zgodovinskih podatkov posameznih družin, ki jih boste tukaj 
našli. V letu 2021 pa bodo izšli še rodovniki za svetokriško in čateško faro, kateri 
so že pripravljeni. Tudi za to knjigo, ki bo zelo obsežna, se lahko pozanimate pri 
Davidu.    



 

 

STATISTIKA ŽUPNIJE CERKLJE OB KRKI ZA LETO 2020 
Krsti 
V letu 2020 je bilo krščenih 41 otrok. V letu 2019 jih je bilo krščenih 23, 2018 – 26, 2017 
– 23 in leta 2016 samo 13. Čez 40 otrok je bilo nazadnje krščenih leta 1968, in sicer 51. 
Zelo lepo je, če otroci odraščajo v urejenih družinah, kjer se imata ati in mami rada in Bog 
daj, da bi bile vse družine take, da bi si čim bolj prizadevali za mirne odnose.  
Poroke 
V letu 2020 je bilo 5 porok. V letu 2019 jih je bilo 8, 2018 – 6, 2017 pa nobene. V 
Leničevem letu 2011 je bilo 16 porok. Pred poroko je potrebno opraviti pripravo na zakon, 
ki jo lahko tudi v času epidemije opravite preko spleta. Vabljeni.  
Pogrebi 
V letu 2020 je bilo 26 pogrebov, v letu 2019 jih je bilo 19, v letu 2018 – 27, v letu 2017 – 
20. Mnogi ste zelo lepo poskrbeli, da so bolni prejemali zakramente in s tem dali tudi sebi 
tolažbo za nebesa. Prejeti zakramenti so namreč tolažba tako za bolnega kot tudi za 
svojce, ki ste poskrbeli za blagor duše svojih najbližjih. Med letošnjimi pokojnimi je bila 
na žalost tudi naša zelo aktivna faranka, predsednica Kolpingove družine Irena Rudman. 
Mogoče se človek bolj v polnosti zaveda vrednosti nekoga, ko ga ni več. Tudi v teh časih, 
ko se je potrebno držati omejitev, nekateri manj, drugi pa bolj čutite odsotnost dobrih 
prijateljev. Bog pa je vedno z nami.  
Ostala statistika 
Pri prvem svetem obhajilu je bilo 18 otrok, lansko leto 14, leta 2018 – 12 in leta 2017 – 

20. Pri birmi je bilo letos 33 mladih. Zakonskih jubilantov, ki so na Markovo nedeljo z 
blagoslovom praznovali svoj jubilej, je bilo 8, nekaj pa se jih zaradi razmer ni moglo 
udeležiti. Hvala članom ŽPS, ki ste pomagali vse pripraviti. Verouk poučujejo tri 
katehistinje in župnik. Obiskuje ga okoli 130 otrok. Letošnje leto je bilo zaznamovano z 
epidemijo in to se je poznalo tudi pri verouku. Tudi letošnje veroučno leto sem pripravil 
poseben delovni zvezek za veroučence od 4. do 9. razreda, ki obravnava predvsem 
življenje po zakramentih. Nekateri otroci zelo pridno delajo naloge. Na župnijski strani 
lahko spremljate, koliko naj bi bilo narejeno. Vsakih 14 dni so bile redne svetopisemske 
urice za najmlajše, od 3–6 let starosti. Otroci radi prihajajo k tem uricam, ki so zelo skrbno 
pripravljene. Pripravljamo pa se na katehezo dobrega pastirja, ki bo te otroke, upamo, še 
bolj nagovarja k temu, da sami odkrivajo, kaj jim Bog govori. Na oratoriju, ki je govoril o 
kraljici Esteri, je bilo 22 otrok in zanje je skrbelo 20 animatorjev. Lansko leto je bil oratorij 
o Petru Klepcu in je bilo 85 otrok. Hvaležen sem animatorski ekipi, ki je odgovorno in lepo 
poskrbela za otroke. Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke, je 25. V 
času epidemije je teh obiskov precej manj. Zdi se mi napreč prav, da se za vsak obisk 
posebej dogovorimo, zato me pokličite. Sedaj v drugem valu je bilo tudi v naši župniji 
precej okuženih. Nekateri ste imeli tudi težje simptome in čutite posledice tudi potem, 
ko ste že preboleli bolezen. Zavedate se, da to ni kar tako. Skupaj okrepimo molitev za 
zdravje. V povprečju je v času epidemije ob nedeljah od 7'00 in do 18'00 posamezno 
prejelo obhajilo okoli 30 oseb. Med tednom okoli 5. Ta čas ni naklonjen pevskim zborom 
in drugim aktivnostim , ki so v času epidemije morale presahniti, tako cerkveni mešani 
pevski kot zbor DOM (Zbor D-ružin, O-trok in M-ladih)  ter ostali zbori v župniji. Upajmo, 
da bodo vsi zbori po končani epidemiji ponovno doživeli razcvet. Petje mnogim veliko 
pomeni in nam zelo manjka.  

Posamezni dogodki v letu 2020 
Ob koncu leta 2019 so zelo odmevale žive jaslice, ki si jih je ogledalo (kolikor so tedaj 
mogli) veliko število ljudi. Letos jih ne bo. Upajmo, da bo drugo leto to ponovno izvedljivo 
in bo ogled zaradi novih teras še toliko prijetnejši.  
Koledniki so peli po domovih. Ob svetopisemskem maratonu smo brali Sveto pismo. 
Potem pa je prvi val epidemije že ohromil dogodke, a k sreči ni omejil dela. Tudi v tem 
času se je veliko naredilo. Organizirali ste kulturni praznik v Cerkljah in v Krški vasi.  
Obhajali smo prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Mladi so se intenzivno pripravljali 
na birmo tudi med počitnicami. Sveta birma je bila 26. septembra. Miklavža letos ni bilo.  
Letos smo poleg zakonskih jubilantov obhajali v naši župniji biserno mašo našega rojaka 
Alfonza Grojzdka. Zlatomašnik pa je bil tudi Marko Burger iz župnije Sveti Duh – Veliki 
Trn, Franc Škulj in naš sosednji župnik Jože Pacek. Velikodolenski župnik Janez Zdešar je 
imel letos srebrno obletnico mašništva. Umrl pa je dolgoletni dobri župnik na Studencu – 
Anton Bobič. Župnija Kostanjevica na Krki je letos obhajala častitljivih 800 let župnije in 
cerkve svetega Jakoba.     
Jaslice v župnijski cerkvi  
Letošnje jaslice prikazujejo zgodovino odrešenja. Pričnejo se v ženski kapeli s stvarjenjem, 
kako je Bog nekdaj govoril po prerokih, si izvolil Izrael za svojo ljudstvo in si v njem izbral 
Marijo kot mater svojemu sinu. Prikazani so torej dogodki pred Jezusovim rojstvom 
(stvarjenje, izvoljena dežela, preroki, angelovo oznanjenje, obisk pri Elizabeti, Jožefove 
sanje in popis prebivalstva). Na sredini cerkve pod oltarjem so postavljene jaslice – 
Jezusovo rojstvo, obisk pastirjev in sveti trije kralji. V moški kapeli pa so predstavljeni 
dogodki po Jezusovem rojstvu. Najprej se spomnimo adventne in trikraljevske akcije, 
nato pa si sledijo prizori: darovanje v templju, beg v Egipt, Janez Krstnik, skušnjave, 
Jezusovo javno delovanje s čudeži (Kana) in Jezusove prilike (dobri pastir in usmiljeni 
Samarijana), zadnja večerja, smrt (grob) in vstajenje ter Cerkev danes v delovanju Svetega 
Duha po svetem krstu, ki smo ga prejeli in drugih zakramentih. Jaslice smo postavili 
župnik Janez, Martina in Andreja Dvornik, Barbara Marn pa je nabrala mah.   
 
GOSPODARSTVO 
V letošnjem letu sta potekali dve vrsti del – V Cerkljah predvsem urejanje okolice in 
polaganje škarpnikov ter ureditev novega WC-ja pri cerkvi. Dali smo obnoviti tudi stare 
Wolfgangove jaslice iz Pletarji, o katerih ste lahko brali v Družini in bodo letos in drugo 
leto postavljene v ljubljanski stolnici.  
Glavna dela pa so potekala v cerkvi v Krški vasi, ki je doživela popolne prenovo, katera pa 
še ni popolnoma končana. Hvaležen sem za veliko zavzetost nekaterih krajanov. Prav iz 
Krške vasi je bilo letos veliko pokojnih. Bog jim daj vsem zaslužena nebesa. Med njimi je 
prav, da na tem mestu izpostavim Ivana Praha, ki je za celo Krško vas na gospodarskem 
in kulturnem področju ter tudi za cerkev zelo veliko naredil. Bog daj še veliko tako 
zavednih mož in žena. Težko rečemo, da je bilo to leto blagoslovljeno. Kakor za koga. 
Prepričan pa sem, da blagoslov predvsem v spoznanju, da Boga potrebujemo in da brez 
njega ne moremo. Takega blagoslova pa je bilo letos precej. Upajmo v ljubezni in verujmo. 
Bog nam je blizu in ima nas rad. 


