
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
JUNIJ Črešnjice Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
JULIJ Gazice / Zasap Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SRCE 

JEZUSOVO  

- dobrote 

 in  

ljubezni 

polno, 

USMILI  

SE NAS.  

 

Vabljeni k 

molitvi! 

 
 

 

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. 

MOLITEV 
Cerkev je odprta pol ure 

pred mašami, ko molimo 

rožni venec – vabljeni! Čez 

dan je odprt vetrolov. 

Pazimo na  razkuževanje. 

Pomnožimo molitev tudi v 

domačem krogu.  

 

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse 

ohrani zdrave in 

srečne. 

 

KRŠKOVAŠKE FRESKE 

V cerkvi v Krški vasi sta za stranskima oltarjema dve freski, ki sta stari verjetno 

okoli 500 let. Ker stranskih oltarjev ne moremo prestavljati, smo sedaj ob strani 

dodali fotografijo teh fresk. Fotografije je naredil Luka Rudman.  
 

 

OBNOVLJENA KAPELICA NA SKOPICAH 

Na pobudo Jožice Srpčič in vse soseske okoli kapelice, ste na 

Dolenjih Skopicah, pri gasilnem domu, popolnoma obnovili 

kapelico. Čestitke in naj vsem donatorjem Bog obilno povrne.  

Na sliki je prikazana kapelica in okolica iz leta 1936. Sliko 

hrani Miro Ferenčak, ki je fotografiral tudi spodnjo sliko.  
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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.  

21. 6. PON Alojzij, redovnik 
Cerklje 19'00 Alojz Hribar 

22. 6. TOR Tomaž More in Janez Fisher, mučenca 
Cerklje  19'00 Alojz Tomažin, godovna in vse ++ Pavkovič in Tomažin 

23. 6.   SRE Jožef Cafasso, duhovnik 
Krška vas 18'00 ++ Ravnikar in Kalin 
Cerklje  19'00 Bec Stanko 

24. 6. ČET ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA                                             
Cerklje 19'00 Za zdravje                                            (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

25. 6.  PET   Viljem, opat – DAN DRŽAVNOSTI 
Cerklje 19'00 Rozalija Račič 

26. 6.  SOB Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje  7'00 Starši Hribar iz Župeče vasi 
Hrastje 19'00 Za žive in pokojne vaščane s Hrastja 

27. 6.  NED 13. NEDELJA MED LETOM  Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7,9.13-15; Mr 5,21-43  
Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« (Mr 5,41) 
Cerklje 7'00 Slavko Žibert, 1. obl.  
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Za domovino in vse žrtve osamosvojitvene vojne in pokojne vojake 

28. 6.  PON Irinej, škof in mučenec 
Krška vas 19'00 ++ starši, bratje in sestro in vse ++ Koretič 

29. 6.  TOR PETER IN PAVEL, apostola 

Cerklje 19'30 Mihael Žibert (ob 16'00 - duhovniško posvečenje na Kapitlju v Novem mestu) 

30. 6.  SRE Prvi rimski mučenci 

Cerklje 7'00 Po danem namenu  

1. 7.  ČET Estera, svetopisemska žena 

Cerklje 19'00 Vida Javornik  (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

2. 7.  PET Frančišek Regis, redovnik – PRVI PETEK – obisk bolnikov 

Cerklje  18'00 Molitev pred Najsvetejšim za potrebe župnije in vseh njenih prebivalcev 

Cerklje  19'00 Frančišek Franc Ajster  

3. 7. SOB TOMAŽ, apostol – PRVA SOBOTA 

Zasap 19'00 Za žive in pokojne vaščane iz Zasapa 

4. 7. NED 14. NEDELJA MED LETOM Ezk 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Mr 6,1-6 

»In čudil se je njihovi neveri« (Mr 6,6) 

Cerklje  7'00 Marija Kuželj  

Krška vas  9'00 Ana Jankovič in ++ iz družine Jankovič 

Cerklje 10'30 za farane / starši Janez in Terezija Gramc – Gazice 15   

5. 7.  PON CIRIL IN METOD, slovanska apostola 

Krška vas 18'00 Mama Alojzija in vse ++ iz družine Dornik 

Cerklje  19'00 Zoran Pfeifer in vse ++ Pfeifer in Lukšič 

6. 7.   TOR Marija Goretti, mučenka 

Cerklje    19'00 Zofka Kruljac in Franc Baznik 

7. 7.  SRE Peter To Rot, mučenec 

Cerklje  7'00 Za zdravje 

8. 7.  ČET Gregor Grassi, škof 

Cerklje 19'00 Za žive in pokojne vaščane Cerkelj (vaška maša) 

9. 7.  PET Avguštin Rong, mučenec 

Cerklje  19'00 Rozalija Rupar ob r. dnevu in Jožef Rupar (ob 18'00 -  molitev za nove duhovne poklice) 

MOHORJEVO IN BLAGOSLOV NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
Letos bomo Mohorjevo praznovali 18. 7. ob 9'00 s sveto mašo in 
blagoslovom obnovljene notranjosti cerkve. Ob 10'30 ni maše v Cerkljah. 
Do tega datuma bo v cerkvi postavljen še križev pot in ozvočenje.  
Med obnavljanjem križevega pota je bila odkrita letnica 1885.  
Posebna pridobitev za krškovaško cerkev je slika umirjajočega svetega 
Jožefa, ki jo je daroval g. Jože Rutar. Po ocenah strokovnjakov naj bi bila 
slika stara več kot 200 let. Iskrena hvala.  
Dela pa se nenehno kažejo. V Krški vasi se je pokvaril motor srednjega 
zvona. Hvala ključarju Zdravku Veglju in njegovi ekipi, ki je motor 
popravila in obnovila, da zvon spet lepo teče in zvoni.  Pri tem bi rad 
poudaril, kako dobrodošli so ob pogrebu prispevki za zvonjenje ob 
pokojniku. Na ta način lažje vzdržujemo zvonove, tako v Cerkljah kot v 
Krški vasi. V Krški vasi je sama tehnologija že zastarela in bo kmalu 
potrebna zamenjava izrabljenih delov elektronsko krmilnega sistema 
zvonjenja.  
 
POŽARNI RED za cerkev 
Za župnijsko cerkev je bil izdelan 
požarni red. Izvleček iz požarnega reda 
je postavljen na vidno mesto, in sicer  v 
vitrino v vetrolovu. Nameščeni so 
gasilni aparati na predpisano višino, 
izdelan je bil načrt evakuacije ter 
požarni načrt. 
Vso dokumentacijo je pripravila družba 
ZOJA IN. Na tem mestu bi se, v imenu 
župnije, rad zahvalil Srečku in Damjani 

Kvartuh 
ter 

Branku 
Zidarju, 
ki so v imenu te družbe, vse delo za 
župnijo, opravili zastonj. Iskrena hvala 
tudi Klemnu Zorku in Mateju Jazbecu, ki 
sta izdelala predpisane podstavke za 
gasilne aparate.      



 

 

MOLITEV ZA DOMOVINO – 27. 6.  
Letos, na god svete Eme, ob spominu na dan državnosti (25. 5.) in na 
smrtni dan Jerneja Molana, bomo skupaj s predstavniki vojašnice Jerneja 
Molana, obhajali sveto mašo. Hvaležni smo za našo domovino, hvaležni 
pa tudi vsem, ki so ji tudi preko služenja v Slovenski vojski posvetili svoje 
življenje. Hkrati je to tudi lepa prilika, da poživimo medsebojno 
povezanost v kraju, kjer živimo.       
 

ORATORIJ 2021 
Oratorij bo ponovno potekal zadnji teden v avgustu, in sicer od 23. do 
29. avgusta. Prijavnico dobite zadaj v cerkvi ali na župnijski internetni 
strani. Še vedno moramo paziti na epidemične razmere, zato bo vpis 
omejen.  
Glavni lik letošnjega oratorija je blaženi – mladenič Carlo Acutis, naš 
sodobnik, rojen leta 1991, računalničar, ki je mlad umrl zaradi levkemije, 
vendar pustil za sabo čudovit zgled. 

 

ZAKLJUČEK VEROUKA 
Večina vas je že oddala v pregled delovne zvezke in ste/boste lahko 
prejeli spričevala. Ob vpisu na začetku septembra jih ponovno prinesete. 
Tudi vse ostale vabim, da to uredijo, posebej birmanci.  
Posebej se lepo zahvaljujem prvoobhajancem in njihovim staršem za lepo 
sodelovanje ob zaključku leta, da so otroci lahko dovolj pripravljeni 
pristopili k obhajilu.  

 
MOST  
Prihodnje leto bo 100-letnica odkar so postavili cerkljanski most in letos 
se lahko veselimo popolnoma novega. Ob tej priložnosti bomo izdali 
knjigo, s katero bi radi obeležili to medsebojno povezanost med »Krajnci 
in Gorjani«. Vabljeni k sodelovanju, da tudi vi prispevate kakšno zgodbo o 
dogajanjih na mostu ali  na Krki. Vsak spomin je dragocen, da se ga 
ohrani.  Zgodbe zbira Patricija Haler, Črešnjice 60e, e-naslov 
patricija.haler@gmail.com, telefon 040 808 980. Hvala vsem, ki ste se na 
povabilo že odzvali in prispevali kakšno zgodbo.  
 
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
Lepo povabljeni, da ob četrtkih ob 18.15 okrepimo molitve za duhovne 
poklice. Vabljeni.  

 
10. 7.  SOB Amalija, redovnica 
Račja vas 19'00 za žive in pokojne vaščane Račje vasi 
11. 7. NED 15. NEDELJA MED LETOM;  Am 7,12-15; Ef 1,3-14 ali 1,3-10; Mr 6,7-13  
»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12) 
Cerklje  7'00 Jožko Kvartuh ml., 9. obl.,  očeta Jožeta in mamo Jožefo 
Krška vas 9'00 Jožefa Baškovič / za farane 
Cerklje 10'30 Frančiška Horžen, 9. obl., in starši Horžen 
12. 7.   PON Mohor in Fortunat, mučenca 
Krška vas  19'00 Ana Štefanič ob rojstnem dnevu 
13. 7.  TOR Henrik, knez 

Cerklje    19'00 Irena Rudman ob 50. rojstnem dnevu 

14. 7.  SRE Kamil de Lellis, duhovni ustanovitelj 

Cerklje  7'00 Ljudmila Maligoj, obl., Vladimir in Vlado 

15. 7.  ČET Bonaventura, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 19'00 Marjeta Malinger ob r. dnevu (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

16. 7.  PET KARMELSKA MATI BOŽJA (maša pri njenem oltarju) 

Cerklje  19'00 Rok Turšič, 7. obl. in stari oče Franc 

17. 7.  SOB  Aleksej, spokornik 

Cerklje 19'00 Alojz Hribar ob obletnici poroke 

18. 7. NED 16. NEDELJA MED LETOM – Mohorjeva nedelja - Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34 

»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte« (Mr 6,31a). 

Cerklje 7'00 Jože ob 80. rojstnem dnevu in vse ++ Špiler                                 (sv. Maše ni v Cerkljah ob 10'30)  

Krška vas  9'00 Po namenu za žive in pokojne Krškovaščane (blagoslov obnovitvenih del) / za farane  

19. 7.  PON Arsenij, puščavnik 
Krška vas  19'00 Erika in Ivan Lepšina 
20. 7.  TOR Marjeta Antiohijska, mučenka 

Cerklje    19'00 ++ družine Unetič, Bevc, sestro Reziko in Ivana  

21. 7.  SRE Lovrenc, duhovnik in cerkveni učitelj 

Cerklje  7'00 Mama Marija, oče Anton in sestra Zalka Račič   

22. 7.  ČET Marija Magdalena, svetopisemska žena (maša pri njenem oltarju) 

Cerklje  19'00 Vida Javornik (18'15 – molitev za duhovne poklice)  

23. 7.  PET Brigita Švedska, redovnica 

Krška vas  19'00 ++ Ravnikar in Kalin 

24. 7.  SOB  Krištof, mučenec 

Cerklje  19'00 Nežka Šoba 

25. 7. NED 17. 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)             PRI VSEH MAŠAH BLAGOSLOV VOZIL 

Cerklje  7'00 Jože Račečič – Šavrč, ob. rojstnem dnevu / za farane 

Krška vas 9'00 Uršula Tomše obl. in Pavlovič Jože 

Cerklje  10'30 Ana Dušak ob godu 

26. 7.  PON Joahim in Ana, starša Device Marije; maša drugje – Anica Jesenko ob godu 

27. 7.  TOR Gorazd, Kliment, Sava, učenci sv. Cirila in Metoda;  maša drugje – pokojni sorodniki   

28. 7.  SRE Viktor I., papež; maša drugje – Marija Žakelj, Milka Turk, Andrej Petrovčič in Ana 

29. 7.  ČET Marija in Marta, Lazarjevi sestri 

Cerklje 19'00 Viktor in Marija Račečič, babica Tilka Jovič 

30. 7. PET Peter Krizolog, škof in učitelj 

Krška vas  19'00 Marjan in vse ++ iz družine Zagorc ter teto Danico in Cvetko 

31. 7. SOB Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov  

Cerklje  19'00 Marija, 50. obl. in Franc 40. obl. Drobnič 
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KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Tudi letos bomo, ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu vozil, v 
nedeljo, 25. julija, zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA 
je že 34. po vrsti. V tem času se je, preko te akcije, omogočil nakup 
raznovrstnih prevoznih sredstev našim misijonarjem. S tem smo pomagali 
tudi tamkajšnjim prebivalcem, da lažje dostopajo do ustanov, kot so 
bolnišnice, šole itd. Lansko leto smo v naši župniji, z akcijo MIVA, zbrali   
1430 evrov. Vabljeni k tako veliki velikodušnosti tudi letos.   
 
MAŠE PO VASEH 
V mesecu maju še nismo mogli obhajati maš po vaseh, zato bodo maše v 
poletnih mesecih. Na Skopicah bo maša 28. 8, v Župeči vasi bo sveta maša 
21. 8., na Borštu bo maša 14. 8., v Račji vasi pa bo sveta maša 10. julija.  
Maše bodo na prostem in bodo potekale po takratnih predpisih NIJZ-ja.  
 

DUHOVNO ŽIVLJENJE MED POČITNICAMI 
Upajmo, da bodo letošnje počitnice nekoliko 
bolj sproščene kot lanske in da bo s počitnicami 
prišel tudi primeren dopust in oddih. Kaj hitro 
pa se nam lahko zgodi, da pri tem načrtovanju 
oddiha pozabimo vključiti Boga. Načrtujmo torej 
tudi čas za krščansko duhovnost. Premislimo, 
kako bi lahko med tem časom poglobili svoj 
odnos z Bogom. Kako bomo molili, kam bomo šli 
k maši. Že med vožnjo lahko v avtu, skupaj z 
drugimi, molimo, pojemo, pripovedujemo svetopisemske zgodbe itd. Tako 
nam bo čas hitreje in koristneje minil ter se bomo še bolj povezali med sabo.  
Novo okolje je priložnost, da v sebi vzbudimo občudovanje Boga in 
njegovega stvarstva in molitev. Prav tako so izrednega pomena dela 
krščanske ljubezni in medsebojnega darovanja. Kako lepe odnose v ljubezni 
lahko stkemo med počitnicami!  
Tudi če smo na počitnicah v tujih krajih, obiščimo sveto mašo. Jezus je med 
nami, ne glede na to kje smo in v katerem jeziku govorimo. Mogoče se bomo 
prav preko maše še bolj povezali s tamkajšnjimi domačini in bomo odkrili še 
kakšno posebno lepoto kraja. To je še posebej lahko spodbuda, da obiščemo 
tudi kakšno romarsko pot v bližini.  
Pravi počitek in počitnice so, ko se tudi znotraj umirimo in odpočijemo. Ko se 
čutimo sprejete v Božji ljubezni.  

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, V. del 
Kronologija nekaterih važnejših dni ob pričetku i tekom dela: 
Dne 18. maja 1922 (četrtek) so prišli iz Ljubljane Steinerjevi delavci. 
Dne 20. maja 22. je g. inž. Piletič z g. Steinerjem meril končno veljavno traso za 
most. 
Dne 22. maja 22. so dopeljali s kolodvora došlo orodje. 
Dne 26. maja 22. so začeli postavljati provizorični most – mehki les. 
Dne 30. maja 22 (torek) ob 9h dopoldne pa so začeli zabijati prvi pilot – za bodoči 
stalni most – v zemljo blizu levega brega Krke (prvi joh/k). – Veselje in navdušenje 
ljudstva je te dni nepopisno! Če bo tako ostalo, ne bomo imeli težav s plačevanjem, 
saj je sedaj vsakdo pripravljen dati, skoro srajco s telesa, samo da se res potrebni 
most zgradi. – Brod je trhel, brodnik len, ponoči ljudje sploh ne morejo preko Krke, 
ker noče voziti, isto je, kadar voda nekoliko bolj naraste. Tako npr. letos veliki teden 
in še do praznikih ni bilo nikomur mogoče ne sem in ne tja. Pa si mislimo sedaj, kaj 
se pravi to za gospodarja, ki mora na njivo, v vinograd in za ljudi, ki morajo mesto ¼ 
ure daleč, iti 1 2/2 ure v cerkev.  
Občinski odbor v Cerkljah in most čez Krko.  
Več kakor jasno je, da bi se za tako splošno koristno in potrebno kulturno napravo 
kot je n. pr. most v tako prometnem kraju kot so Cerklje, da bi se morali za to 
zanimati predvsem zastopniki ljudstva = občinski odbor. – Kako je bilo pred leti, ne 
morem natanko vedeti, a zdi se, da danes ni nič več smisla med odborniki za tako 
važno stvar. Pa zakaj to? Ker je veliko med odborniki takih, ki mislijo, da so bili v 
občinski odbor izvoljeni zato, da zastopajo sebe in svoje koristi, ne pa splošnih 
dobrobitij. – Prosili smo potom g. poslanca Sušnika za državno podporo. G. okraj. 
glavar je priporočil. Od nas so zahtevali izjavo, da-li si most gradi kot privatni ali 
občinski. – Razumljivo, da smo ga morali začeti graditi privatno, ker se občina ni 
zmenila. Dosegli smo, da je g. župan sklical za nedeljo 18. 6. 1922 občinsko sejo, ki 
naj bi se izrekla, da pripomore ljudstvu do državne podpore za most, - da prevzame 
vsaj po imenu most v svojo oskrbo. – Pa kaj je bilo? – Podpisani sem podrobno 
razložil občinskim odbornikom za kaj se gre. Med pogoje smo stavili tudi stavek: 
»Občinski odbor s tem ne prevzame nobenega stroška (namreč za most) in 
nobenega dohodka.« Pa niso mogli nekateri razumeti ozir. le niso hoteli. Pod raznimi 
pretvezami so se izmuznili in glasovali proti temu, da bi občina tudi samo začasno 
prevzela most – in sicer samo formalno, dejanski ne!  »da« = 14 – »ne« = 11 Seja je 
bila pravilno napovedana, vabljena in sklepčna. Glasovalo se je poimensko. Sklep: 
1.Občinski odbor sprejme od »Odbora za gradbo mostu« most v svojo oskrbo. 
2.»Odbor za gradbo mostu« se zaveže, da bo takoj, kakor hitro dobi podporo, prosil 
most nazaj; nasprotno pa se občinski odbor zaveže, da ga bo dal takrat takoj nazaj. 
3.Občinski odbor ne prevzame nobenega stroška in nobenega dohodka. 
4.Vsa dela pa tudi sedaj dalje kot do sedaj vrši »Odbor za gradbo mostu.« 
(prepis rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 


