
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto ohranjate Božjo hišo čisto 

in lepo. Lepo se zahvaljujem tudi za lepo urejeno, pokošeno 

okolico cerkve tako v Krški vasi kot v Cerkljah. V Cerkljah 

je to delo mnogo let opravljal Andrej Špiler s svojo družino, 

za kar se res lepo zahvaljujem. Sedaj zaradi bolezni tega 

ne zmore več. Prosil bi, če lahko pri urejanju okolice cerkve  

pomagate tiste vasi, ki čistite cerkev. Bog povrni! 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
MAJ Župeča vas Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
JUNIJ Boršt Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Luka Rudman 

 

 

 

 

 

 

 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu. Pazimo na 

razkuževanje. Maske v 

cerkvi so priporočene.  

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. 
 

JUBILANTI 2022 – ČESTITKE!   

 
Šmarnice na Hrastju 

 
Romanje na Šentvid 

 

VABLJENI v župnijsko cerkev NA BLAGOSLOV PODOBE 
MARIJE POMAGAJ z Brezij, 

 KI BO NA BINKOŠTNI PONEDELJEK, 6. 6. 2022, OB 18'00. 
Bogoslužje bo vodil p. dr. Robert Bahčič,  
gvardijan in rektor svetišča na Brezjah. 

 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


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. 

23. 5.  PON Socerb, mučenec – prošnji dan  
Krška vas 19'00 Germovšek – ob jubileju 

24. 5.  TOR MARIJA POMOČNICA (MARIJA POMAGAJ) – prošnji dan 
Cerklje 19'00 Leopold Tonkovič / po maši srečanje ob Svetem pismu  

25. 5.  SRE Gregor VII., papež – prošnji dan  
Cerklje 6'00 za duhovne poklice in mir v svetu 

26. 5.  ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Cerklje  19'00 Jožefa Škulj, 30. dan / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za našo župnijo 

27. 5.  PET Alojzij Grozde, mučenec 
Cerklje 19'00 Marija Škofljanc, r. Bogolin, obl., Stanislav in Viktor ter brat Franci Bogolin 

28. 5.  SOB Anton Julijan, mučenec  
Cerklje  8'00 Avguštin Gramc / srečanje ministrantov, KDP 
Gazice 19'00 za žive in pokojne vaščane Gazic 

29. 5.  NED 7. VELIKONOČNA NEDELJA; Apd 7,55-60; Raz 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26 
»In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26) 

Cerklje  7'00 za farane (ni maše v K. v.)  
Cerklje – sveta BIRMA 10'00 po namenu za birmance, starše in botre / Marija in Vinko Vene 

30. 5. PON Kancij in oglejski mučenci 
Krška vas  19'00 Janez Poldan in za vse ++ Poldanove ter Frančiška, Franc in Jože Gerjevič 

31. 5.  TOR OBISKANJE DEVICE MARIJE – zaključek šmarnic 
Cerklje 19'00 Ignac in Frančiška Horžen / po maši srečanje ob Svetem pismu 

1. 6. SRE Justin, mučenec 
Cerklje  6'00 po danem namenu 

2. 6. ČET Marcelin in Peter, mučenca / 18'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje 19'00 Frančiška Unetič 

3. 6.  PET Karel Lwanga in ugandski mučenci  
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice 
Cerklje  19'00 Fanika, obl., in Jože Račečič 

4. 6.  SOB Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj – romanje PRVOOBHAJANCEV 
Hrastje 19'00 za žive in pokojne vaščane Hrastja 

 5. 6. NED BINKOŠTI; Apd 2,1-11; Rim 8,8-17 ali 1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 14,15-16.23-26 
»Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika.« (Jn 14,16) 

Cerklje 7'00 Ana Baznik, 8. obl. 
Krška vas 9'00 oče Tone Ravnikar ter ++ Ravnikar in Kalin / za farane  
Cerklje –  10'30 Miha Horžen, 7. obl., starši Horžen in Žugič 

6. 6. PON MARIJA, MATI CERKVE – BLAGOSLOV BREZJANSKE PODOBE 
CERKLJE  18'00 za žive in pokojne dobrotnike v naši župniji / sveto BOLNIŠKO MAZILJENJE 

7. 6.  TOR Robert, opat 
Cerklje  19'00 Ana Komočar, 101. r. dan, oče Martin Komočar, Marija – Mimica Komočar 

8. 6.  SRE Medard, škof 
Cerklje  6'00 za blagoslov in varstvo v zakonu 

9. 6.  ČET Primož in Felicijan / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
Cerklje  19'00 Franc Drobnič, 4. obl., ter starša Franc in Marija ter Tone Cugelj 

10. 6.  PET Bogumil, škof / ŽPS po sveti maši 
Cerklje  19'00 Ivan Ferenčak  

MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, XII. del 
Seja 16. 8. 23. ob 3h v dvorani 
Navzočih 23 odbornikov. Sklepčnost je. 
Načelnik otvori sejo, tajnik prebere dnevni red, ki je obsegal te-le točke: 
1. Izjava (neoficielna) županstva Sv. Križ glede plačevanja prispevkov 
za most. 
2. Naloži se: Račiču Jan. in Špolar Ant. iz Župeče vasi, da kupita kjer 
mogoče hrastov, dasta takoj nažagati nekaj novih mostnic – debelih à 10 
cm. - Predložita naj račune. - Odškodnine za zamudo časa, se jima da 
dnevno à K 300'- Les morate postaviti do mosta. 
3. Ista dva preskrbita tudi les za tramiče 4x4'5 col, s katerim se bo 
pritrdilo mostnice na trame. Pogoji kot pod 2. zgoraj! - To se naj preskrbi 
čimpreje. 
4. Glede nasipa, ki ga bo treba še precej, zlasti na piroški strani, se 
sklene: Klicati naj se da prih. nedeljo v Cerkljah, Sv. Križu, Krškem in 
Leskovcu, da se bo na javni zmanjševalni dražbi istega dne ob 3h pop. 
oddala vožnja.- Zdražitelj podpiše pogodbo in če je tujec, mora položiti 
kavcijo. Rok dogotovitve je 19. september t. l. - Vsklicna cena K 150'- (Glej 
Pogodbo v Kopirni Knjigi!) 
5. Glede plačila določenih prispevkov za most: Klicati damo, da mora 
do konca avgusta t. l. imeti plačanega vsakdo vsaj polovico cele predpisane 
vsote. Od 1. sept. dalje se računi 12%. 
6. Les za ograjo: trame v zemljo i podpornike kupita Štefanič Jože i 
Pavlovič Martin, ki predložita račune- Debelost stebričev nad 6 col. živ rob. 
- V zemljo pride 1'2 m; ven 70 cm. 
7. Reši se večje število pritožb radi prispevka. Vsakemu se sporoči 
pismeno, kak uspeh je imela njegova pritožba. 
8. Kot slučajnosti omeni tajnik-kaplan T., da zlohotneži klevečejo, da 
se bo z denarjem, ki se pobira za most, plačala dvorana- Dvorana nima od 
mosta niti vinarja dobička, pač pa je, ker imamo dvorano, - omogočeno kje 
zborovati. - Istotako se opozori odbornike, naj ne vale krivde eden na 
drugega! Kar se sklene, se sklene pravilno in manjšina se mora ukloniti in 
priznati sklep seje. To pa velja zlasti pri določevanju prispevkov, ko bi se 
posamezni mogli izgovarjati na druge.  
(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 
 
 



PRODAJA ZEMLJIŠČA 
Kot župnija smo veseli, da je stekel projekt novega večnamenskega (in 
gasilskega) doma v Cerkljah. V ta namen je župnija občini prodala manjši 
del zemljišča nasproti šole. Obenem smo po dogovoru v pogodbo vnesli 
tudi točko, ki pravi: (5. člen) Kupec zagotavlja prodajalcu, da bo imel le-ta 
v javno dostopnem delu novozgrajenega večnamenskega doma, skladno z 
namenom prostorov, enake možnosti uporabe kot ostali uporabniki pod 
pogojem upoštevanja predpisov o stvarnem premoženju države in občin 
ter pogoji upravljavca. To pomeni, da ima župnija enake možnosti uporabe 
novega objekta kot ostala društva/skupine v naši krajevni skupnosti. To 
olajša skrb, če bi potrebovali prostore za kakšno igro ali predavanja.  
 
ANKETA 
Lepo se zahvaljujem s. Tereziji, ki je pomagala analizirati rezultate 
anonimne ankete za starše veroučencev. Anketo je izpolnilo 77 staršev. 
Prvi del ankete   
Prvo vprašanje je zadevalo nov učbenik in pomoč otroku. 17 staršev otroku 
ne pomaga pri nalogah, 21 jih pomaga, če vpraša, 26 malo pomaga … 
Učbenik se zdi 22 preveč zahteven za otroka, 43 pa ravno prav zahteven.  
Na vprašanje Kaj je zame vera? 52 staršev odgovarja, da je to odnos z 
Bogom, 17 – prepričanje, da Bog obstaja, 15 – darovanje Bogu in ljudem, 
5 – verjamejo v dobro energijo, 2 – moč gorčičnega zrna, en pa je sam 
napisal, da mu vera pomeni, da dela dobro. Jezus sam vero primerja 
gorčičnemu zrnu. Ima moč, da iz malega zraste veliko. Vera je zaupanje v 
Boga, da bo naše prizadevanje za delo obrodilo sad. 
50 osebam je vera zelo pomembna pri odločitvah, 8 pomeni vse v življenju, 
je bistvena, 17 jih doma redno vsak dan skupaj moli, 55 jih skupaj hodi k 
maši, 11 jih doma veliko govori o Bogu, 8 otrok gre samih k maši, 41 jih 
hodi redno k maši vsako nedeljo. 40 staršev je prepričanih, da se z birmo 
ne konča življenje iz vere. 8 – birma je postavljena v napačen čas (da bi bila 
istočasno kot matura), 7 – niso dovolj pripravljeni, 15 – nimajo druščine, 
zato odnehajo in 11 – niso še sposobni samostojne vere. Nekateri so še 
dopisali, da je premalo spodbud in verskih aktivnosti v srednji šoli, 
problem medijev in telefonov ter da je zelo veliko odvisno od staršev.  
Ta prvi del ankete je pokazal, da veliki večini staršev še zdaleč ni vseeno, 
kako se vera živi, in da se trudijo izpolnjevati tisto, kar so pri krstu obljubili, 
da bodo otroka vzgajali v veri, da bo spolnjeval Božje zapovedi in da bo ljubil Boga in 
svojega bližnjega, kot nas je učil Jezus Kristus. 

 

 
 
 

11. 6.  SOB BARNABA, apostol 
Cerklje  8'00 Jožefa Škulj / srečanje ministrantov 

12. 6. NED SVETA TROJICA;  ZAKLJUČEK KATEHETSKEGA LETA – PODELITEV SPRIČEVAL 
»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15) 

Cerklje 7'00 Joško Kvartuh, 10. obl. / za farane                      Prg 8,22-31; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 

Krška vas  9'00 mama Alojzija, ob 100-letnici rojstva, in za vse ++ Dornik 

Cerklje  10'30 Tone Horžen, 5 obl. 

13. 6.  PON Anton Padovanski, učitelj 
Krška vas 19'00 Katarina Murko, 30. dan 

14. 6.  
drugje 

TOR Valerij in Rufin, mučenca  
Cerklje  19'00 Drago Dundovič, ob r. dnevu in 4. obl.  

15. 6. 
drugje 

SRE Vid, mučenec 
Cerklje 6'00 za duše v vicah 

16. 6.  ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
Cerklje  18'00 za pozabljene duhovnike 

17. 6.  PET Albert, duhovnik / ŽGS po sveti maši 
Cerklje  19'00 Mihaela Kodrič, obl., in Martin Kodrič ter Jože 

18. 6.  SOB Marko in Marcelijan, mučenca / romanje bolnikov in invalidov na Brezje 
Skopice  19'00 za žive in pokojne vaščane Skopic  

19. 6. NED 12. NAVADNA NEDELJA; Zah 12,10-11; 13,1; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a) 

Cerklje  7'00 Marija in Janez Zorko 

Cerklje  10'00 PRVO SVETO OBHAJILO  / za farane 

20. 6.  PON Silverij, papež 
drugje  za pozabljene namene  

21. 6.  TOR Alojzij, redovnik 
Cerklje  19'00 Alojz Božič, ob godu 

22. 6.  SRE Tomaž More in Janez Fisher, mučenca 
Cerklje  6'00 po danem namenu  

23. 6.  ČET Jožef Cafasso, duhovnik 
Cerklje  19'00 Franc Bizjak – Ivandol 

24. 6.  PET SRCE JEZUSOVO – ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Črešnjice 19'00 za žive in pokojne vaščane Črešnjic / blagoslov zunanjosti prenovljene kapelice 

25. 6.  SOB DAN DRŽAVNOSTI / romanje peš na Stankovo 
Stankovo 12'00 za domovino  

26. 6. NED 13. NAVADNA NEDELJA; 1 Kr 19,16.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 
»Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: 'Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.'« (Lk 9,57) 

Cerklje  7'00 Alojz Tomažin, ob godu, ++ družina Pavkovič in Tomažin ter Terezija Zidarič  

Krška vas 9'00 Leopold in Jože Beribak ter vse ++ Koprivc / za farane  

Cerklje 10'30 Ignac in Frančiška Horžen 

27. 6.  PON Ema Krška, kneginja  
Cerklje  9'00 za domovino in dobro sodelovanje / mašo vodi škof dr. Andrej Saje 

28. 6.  TOR Irinej, škof in mučenec 
drugje  po danem namenu / romanje dekanijskih ministrantov  

29. 6.  SRE PETER IN PAVEL, apostola 
Cerklje  19'00 za starše – Janez in Terezija Gramc 

 



29. 5. – BIRMA   
Na sedmo velikonočno nedeljo bomo ob 10'00 obhajali slovesnost svete 
birme. Škof dr. Andrej Saje bo 29 birmancem podelil ta zakrament pričevanja 
vere. Vsak zakrament je zagotovilo nebes, vendar je potrebno tudi naše 
sodelovanje. Sveti zakrament je dar, je talent, ki ga ne smemo zakopati. Želim 
si, da bi birmanci in botri pričevali svojo vero tudi z dejavnim sodelovanjem v 
župniji.  
 
31. 5. – ZAKLJUČEK ŠMARNIC 
Nekateri otroci ste zelo pridno hodili k šmarnicam. Kot vsako leto si bomo ob 
zaključku zapisali vašo udeležbo, da bo zaznamovana tudi v spričevalu. Dobili 
boste tudi majhno nagrado. 
  
4. 6. – ROMANJE PRVOOBHAJANCEV 
Več se bomo dogovorili s starši v torek, 31. 5., ko bi prvih 10 minut pri verouku 
imeli kratek sestanek. Odhod iz Cerkelj je sicer predviden ob 9'00, kosilo iz 
popotne torbe. Domov pa bi prispeli v popoldanskih urah. 
   
6. 6. – BLAGOSLOV BREZJANSKE PODOBE 
Lepa podoba brezjanske Matere Božje, ki že več kot 150 let spremlja slovenski 
narod, je sedaj dobila primerno, stalno mesto tudi v naši cerkvi. Andrej Turšič 
ml. je za podobo pripravil lep okvir. Ob vstopu v cerkev nas tako najprej 
pozdravi prijazen pogled matere Marije. V tej kapeli bomo pričenjali s krsti, tu 
je tudi prostor molitve. Marija Pomagaj je njeno ime. Podobo bo NA 
BINKOŠTNI PONEDELJEK, 6. 6., OB 18'00 blagoslovil p. dr. Robert Bahčič, ki je 
gvardijan in rektor svetišča na Brezjah. Pri sveti maši bo tudi možnost prejeti 
zakrament svetega bolniškega maziljenja za starejše in onemogle, zato k tej 
sveti maši prav vsi lepo vabljeni, še najbolj pa bolniki in onemogli.  

 
12. 6. – ZAKLJUČEK KATEHETSKEGA LETA – PODELITEV SPRIČEVAL  
Na nedeljo svete trojice bomo pri vseh mašah delili spričevala. Doma jih 
starši pogledate in podpišete ter potem ob vpisu/začetku novega 
veroučnega leta v septembru ponovno prinesete. Ob zaključevanju se 
pregleda liturgični zvezek in delovni zvezek, zato naj ga otroci vsaj te dni, 
ko prihajajo k verouku, ne pozabijo doma. Vsem želim uspešen zaključek 
tako pri verouku kot v šoli. Hkrati s spričevali vam bodo na voljo prijavnice 
za oratorij 2022, ki bo od 22. do 28. avgusta in govori o vitezu iz Loyole – 
svetem Ignaciju. 

16. 6. – SVETO REŠNJE TELO IN KRI – telovska procesija 
V cerkvenem letu so štirje zapovedani prazniki, in sicer – božič, vsi sveti, 
veliki šmaren in praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Ti prazniki so 
zapovedani in za nas kristjane pomeni, da se jih udeležimo z enako obvezo 
kot nedeljske svete maše.  
Ob tem prazniku, ki je v četrtek po nedelji svete trojice (ob 18'00), je 
procesija z Najsvetejšim in pri štirih oltarjih zunaj se opravijo blagoslovi. 
Prvoobhajanke bodo pri tem sodelovale z metanjem rožic, prvoobhajanci 
pa s polaganjem blaga (preproge).  
 
19. 6. – PRVO SVETO OBHAJILO   
Povabljeni smo, da molimo za prvoobhajance in njihove starše. Zakrament 
svete evharistije je poseben zaklad cerkve. Z vsem spoštovanjem 
pristopamo k tej hrani iz nebes. Naj tudi nas presune Božja ljubezen, ki 
daje samega sebe za odrešenje sveta. 
 
27. 6. – MAŠA SKUPAJ Z VOJAKI IZ NAŠE VOJAŠNICE  
Kakor lansko leto tudi letos lepo povabljeni k maši, pri kateri bodo navzoči 
tudi predstavniki iz naše Vojašnice Jerneja Molana. Mašo vodi škof dr. 
Andrej Saje.  
 
PREDSTAVITEV KORENIN CERKLJANSKE, ČATEŠKE IN SVETOKRIŠKE FARE 
V četrtek, 21. aprila, ob 19'00 je bila v malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice predstavitev knjig Davida Smukoviča. Naredil je izreden opis 
zanimivih dogodkov in položaja ljudi v naši župniji in okolici do časa po 1. 
svetovni vojni. Predstavitev si lahko pogledate na 
https://www.youtube.com/watch?v=yqD9ICfqgR0 (vpišete lahko v 
youtube-ov iskalnik »David Smukovič«). Hvaležen sem za njegov velik 
doprinos k podrobni zgodovini naših krajev, ki v taki obliki knjig nima 
primere v slovenskem prostoru. 
 
JUBILANTI 
Slike jubilantov si lahko pogledate na internetni strani:  
https://galerije.lukarudman.com/jubilanticerkljeobkrki/. Jubilanti lahko 
fotografije prejmete v župnišču. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yqD9ICfqgR0
https://galerije.lukarudman.com/jubilanticerkljeobkrki/

