
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
MAJ Cerklje  Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
JUNIJ Črešnjice Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATI USMILJENJA IN KRALJICA DRUŽINE 
PROSI ZA NAS – vabljeni k molitvi! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu. Glede na 

epidemiološke 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. 

 

  
Mogočni ostanki zidu stavbe zraven župnišča iz leta 1587, ki je bila najprej 

kasarna za finančne stražnike, ki so ob hrvaški meji zalezovali tihotapce s soljo in 

tobakom. To staro poslopje je bil neki unikum duhovskih stanovanj, strašilen zgled 

za bogoslovce-novomašnike, ki so s strahom in trepetom pričakovali dekretov, bo 

li kateri njih tako nesrečen, da ga zanese usoda v službo v Cerklje na Dolenjskem. 

(Vir – župnijska kronika) 
 

  
(foto: Rok Retelj) 

Z zakonskimi jubilanti smo blagoslovili most.  

Trden most je krasna prispodoba dobrega zakona. 
 

 

 

Dne 4. 5. 2021 na obisku sestra 

Božidara (hči Jožeta Rutarja), ki  

že desetletja deluje kot 

misijonarka na Bližnjem vzhodu, 

trenutno v Siriji. 
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Maše bodo opravljene glede na takratno epidemološko situacijo in sprejete ukrepe – javno ali zasebno.  
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.  

17. 5. PON Jošt, puščavnik 
Krška vas 18'00 Marijan, Marko in starši Horžen 
Cerklje 19'00 Franc Arh, 40. obl. smrti 

18. 5. TOR Janez I., papež 
Cerklje  19'00 Frančišek Franc Ajster, 30. dan / ob 18'00 – Marica Škofljanc, 7. dan  

19. 5.   SRE Urban I., papež 
Cerklje 19'00 Franc Gornjak ob 80-letnici rojstva 

20. 5. ČET Teodor, škof                                            (18'15 – molitev za duhovne poklice) 
Cerklje 19'00 Terezija Ferenčak, 20 obl., ter za očeta, 2 brata in 3 sestre Ferenčak 

21. 5.  PET   Krištof in mehiški mučenci 
Krška vas  18'00 Minka Ajster ob 10. obl. in oče Franc Ajster 
Cerklje 19'00 Vida Javornik, 30. dan 

22. 5.  SOB Marjeta, redovnica 
Cerklje  19'00 Igor ob rojstnem dnevu in Martin Vukšič 

23. 5.  NED BINKOŠTI  Apd 2,1-11; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15 

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« (Jn 16,13) 

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Jože Račečič, 9. obl. in Božo Srpčič, 13., obl. 
Cerklje 10'30 na čast Svetemu Duhu 
Cerklje  19'00 za pozabljene namene 

24. 5.  PON MARIJA POMAGAJ (binkoštni ponedeljek) 
Krška vas 18'00 Tone Ajster, 9. obl. 
Cerklje 19'00 Franci Prah 

25. 5.  TOR Gregor VII., papež  
Cerklje 19'00 za zdravje vnukov in srečno rojstvo 

26. 5.  SRE Filip Neri, duhovnik 
Cerklje 19'00 Katarina Čembič, obl. 

27. 5.  ČET Alojzij Grozde, mučenec 
Cerklje 19'00 Irena Rudman (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

28. 5.  PET Jurij, mučenec 
Krška vas 18'00 Janez Poldan, Frančiška, Franc in Jože Gerjevič 
Cerklje  19'00 ++ družine Unetič, Maligoj in Lopatič 

29. 5. SOB Pavel VI., papež 
Cerklje  19'00 Drago Škofljanc in starši z Dol. Skopic 

30. 5. NED SVETA TROJICA 5 Mz 4,32-34.39-40; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 

»In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20) 
Cerklje  7'00 za farane  
Krška vas  9'00 Zofka Grubič, 10. obl., ter vse ++ Grubič in Žibert 
Cerklje 10'30 Butara Marija, 10. obl., in Karel 
Cerklje  19'00 Ana Račič, 3. obl. 

31. 5.  PON OBISKANJE DEVICE MARIJE 
Cerklje  19'00 Vida Javornik  

1. 6.   TOR Justin, mučenec 
Cerklje    19'00 + prijateljica Gertrud Papp ob rojstnem dnevu 

ALI JE KAJ TRDEN MOST 

Dragi farani, krajani, prebivalci vasi ob reki Krki! 

Poznate igro Ali je kaj trden most? Se jo kdaj igrate? V dneh, ko se nam zdi, da se 

je svet ustavil, da je obstalo gospodarstvo, izobraževanje, kultura, da so vrata 

zaprta skoraj povsod, sta igra in ustvarjanje še kako pomembna. Pomembna zato, 

da ohranimo kulturo, ki jo potrebujemo prav vsi. Tako kot potrebujemo trdnost, 

oporo in povezanost.  

Simbol te trdnosti in povezanosti je tudi most. Most v Cerkljah, ki že skoraj 100 

let povezuje levi in desni breg, ki že sto let kljubuje vojnam, naravnim in drugim 

nesrečam, ki je povezal oba bregova Krke in njune prebivalce, ki je olajšal 

potovanja z brega na breg. Most, ki bi, če bi govoril, povedal marsikatero veselo 

ali manj veselo zgodbo.  

Vendar most ne govori, zato vas vabimo, da zgodbe namesto njega poveste vi, mi 

pa jih bomo zbrali in zapisali v knjigi, ki bo izšla ob 100-obletnici postavitve 

mostu 1922  2022.  

Knjiga bo del vseh nas, zato vas vabimo, da poveste svoje zgodbe, anekdote, 

dogodke, spomine, ki ste jih doživeli sami ali so vam o njih pripovedovali drugi. 

Delite jih z nami in pomagajte k ohranjanju spomina na most, reko Krko in 

življenje ob njej zadnjih 100 let.  

Vabljeni stari in mladi, krajani, farani, tisti, rojeni v Cerkljah in njihovi okolici, 

vsi, ki poznate kakšno zgodbo ali pa poznate koga, ki bi zgodbo delil z nami. Pišite 

nam, nas pokličite ali pošto pokažite ljudem, ki so bili tu doma. 

Zgodbe zbiramo na naslovu Patricija Haler, Črešnjice 60e, 8263 Cerklje ob Krki, 

e-naslovu patricija.haler@gmail.com, lahko pokličete na številko 040 808 980. Z 

veseljem zapišem zgodbo po vašem nareku ali pa vas obiščem na domu. Seveda 

lahko zgodbo zaupate ali prinesete tudi našemu župniku Janezu Žaklju.  

Prav tako iščemo fotografije, časopisne članke, izrezke. Torej vse, kar je ali je bilo 

v preteklosti povezano z mostom.  

Poleg tega vabimo tiste bolj ustvarjalne, da most upodobite v fotografiji, sliki ali 

pesmi. Veseli bomo prav vsakega vašega prispevka, ki nam bo pomagal zgraditi 

mozaik ljudskih zgodb ter prigod v sliki in besedi. 

Hvala.     

        Patricija Haler 
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OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
Z mašami smo pričeli tudi v Krški vasi. Omejitev je 10 gospodinjstev. Križev 
pot bo kmalu gotov in prav tako štirje stari kipi. Dobili smo že 12 (od 14) 
botrov. Velik delež je prispevala tudi Občina Brežice in zato bomo lahko 
tudi že vse plačali, ko pridejo računi. Vsem dobrotnikom se iskreno 
zahvaljujem. Če bomo dobili še botre za dve postaji, bo to namenjeno že 
za zunanjo fasado cerkve, ki naj bi prišla na vrsto čez par let.  
 

UREJANJE TERAS ZA CERKVIJO  
Hvala nekaterim faranom, ki se prostovoljno trudite, da bi lepo uredili 
prostor s terasami. Upajmo, da bo uporabljeno za kulturne prireditve v čim 
večjem obsegu – za čim večjo razpoznavnost kraja in okolice. Hvala vsem 
dobrotnikom, ki ste darovali veliko materiala v ta namen. Trenutno bi 
dobro prišle stare vinogradniške »sohe«. Nekateri ste jih že nekaj darovali. 
Hvala vam in Bog povrni. Če bi kdo še oddal stare »sohe«, naj to javi 
Tonetu Lajkoviču na telefonsko št. 031/653-039. V naprej najlepša hvala.  
 

ORATORIJ 2021 
Oratorij bo zaradi razmer ponovno potekal zadnji teden v avgustu. Vabljeni 
otroci (in starši), da si takrat rezervirate čas. Tema je zanimiva – mladenič Carlo 
Acutis, naš sodobnik, rojen leta 1991, računalničar, ki je mlad umrl zaradi 
levkemije, vendar pustil za sabo čudovit zgled dobrega človeka in kristjana.   
 

VEROUK 
Nekateri ste že oddali narejene zvezke v pregled in ste uspešno zaključili 
veroučno leto. Vabljeni tudi vsi ostali. Prvi in drugi razred boste dali svoje 
zvezke v pregled katehistinjam. Prvoobhajanci se že pridno pripravljate na 
prejem prvega svetega obhajila, ki bo potekalo ob različnih terminih. 4., 5. 
in 6. razred, vabljeni, da prinesete k šmarnicam svoj zvezek z narejenimi 
nalogami, koliko ste uspeli narediti.  
Z birmanci smo dogovorjeni, da se vam priznava leto priprave na birmo, 
potem ko boste zadovoljivo izdelali celotni delovni zvezek za to leto (razen 
vprašanj, ki sledijo ogledom filma). Če so težave pri nalogah, se lahko 
vedno obrnete preko e-pošte name (jnzzklj7@gmail.com). Nekateri ste to 
že uspešno opravili. Čestitke.  
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
Lepo povabljeni, da okrepimo molitve za duhovne poklice. Ob četrtkih se 
molitev v ta namen začne ob 18.15. Vabljeni.  

2. 6.  SRE Marcelin in Peter, mučenca 
Cerklje  19'00 Angela ob godu in oče Mihael Žibert  

3. 6.  ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI – zapovedan praznik (17'15 – molitev za duhovne poklice) 

Cerklje 18'00 Terezija Ilc, 20. obl. / za rodovitnost polja (procesija, če bo dovoljeno)  

4. 6.  PET Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj – obisk bolnikov čez dan 
Cerklje  19'00 Jožef Račečič – Šavrč (18'00 – molitev pred Najsvetejšim za blagoslov župnije) 

5. 6.  SOB Bonifacij, škof 
Cerklje 10'00 po namenu za prvoobhajance in njihove družine 
Gazice 19'00 za žive in pokojne vaščane Gazic (Cerklje, če ne bo dovoljeno zbiranje zunaj nad 10) 

6. 6. NED 10. NEDELJA MED LETOM;  1 Mz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35 

»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35) 
Cerklje  7'00 Ana Komočar ob 100-letnici rojstva in Martin 
Krška vas 9'00 ob rojstvu otroka v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje 10'30 za farane, po namenu za prvoobhajance in njihove družine  

7. 6.   PON Robert, opat 
Krška vas  19'00 Janez in Julijana Enoh in očeta ter oba brata Dornik 

8. 6.  TOR Medart škof – Dan Primoža Trubarja 

Cerklje    19'00 v zahvalo 

9. 6.  SRE Primož in Felicijan, mučenca 

Cerklje  19'00 Franci Drobnič, obl.  

10. 6.  ČET Bogumil, škof 

Cerklje 19'00 Ana Baznik, 7. obl. (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

11. 6.  PET SRCE JEZUSOVO 

Cerklje  19'00 Marija Kerin   (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

12. 6.  SOB  SRCE MARIJINO /                                            Marica Škoflajnc, 30. dan   

Črešnjice 19'00 za žive in pokojne vaščane Črešnjic (Cerklje, če ne bo dovoljeno zbiranje zunaj nad 10) 

13. 6. NED 11. NEDELJA MED LETOM  Apd 10,25-26.34-35.44-48; Jn 4,7-10; Jn 15,9- 

»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34) 

Cerklje 7'00 G. Tone Bobič (+studenški župnik)  

Krška vas  9'00 za farane 

Cerklje  10'30 Tone Horžen, 4. obl. / po namenu za prvoobhajance in njihove družine  

14. 6.  PON Silvan, mučenec 
Krška vas  19'00 Ivana Piltaver 

15. 6.  TOR Vid, mučenec 

Cerklje    19'00 Frančišek Franc Ajster  

16. 6.  SRE Beno, škof 

Cerklje  7'00 po danem namenu   

17. 6.  ČET Albert, duhovnik 

Krška vas 19'00 Mihaela Kodrič, 16. obl., oče Martin in stric Jože (18'15 – molitev za duhovne poklice)  

18. 6.  PET Marko in Marcelijan, mučeneca 

Cerklje  19'00 Slavko Rupar ob r. dnevu (17. 6.) 

19. 6.  SOB  Romuald, opat 

Cerklje  17'30 po namenu zaročencev 

20. 6. NED 12. NEDELJA MED LETOM  Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mr 4,35-41 

»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41) 

Cerklje 7'00 Marija in Janez Zorko 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje  10'30 vsi pokojni iz družine Marinček – Cerklje 52 
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PREMESTITVE 
Po letošnji veliki noči me je čakalo precej neprijetno presenečenje. Poklicali 

so me na škofijo in mi razložili, da na neki večji župniji potrebujejo župnika, 

in če sem pripravljen iti tja. Ob tej novici sem bil precej šokiran. Izprosil sem 

si par dni premisleka.  

Pri posvečenju duhovniki obljubimo med drugim spoštovanje in pokorščino 

škofu. Primerno je torej to obljubo držati. Tukaj tudi kakršna koli glasovanja 

ali peticije ter takšna ali drugačna mnenja ljudi ne veljajo dosti in so kvečjemu 

breme. Navsezadnje velja, da župnija, v katero sem bil poslan, ni »moja last«, 

ampak je »dar«, za katerega sem zadolžen, da ga vzdržujem – verjamem –, da 

po  Kristusovi volji le določen čas. Ti kraji so mi postali zelo domači, rad jih 

imam in trenutki, ko čutiš, da boš moral vse zapustiti in iti, so kar težki.  

Po premisleku sem napisal, da sem pripravljen na premestitev, čeprav težko, 

zraven pa sem napisal še vzroke, zakaj se mi zdi, da ta premestitev morda ne 

bi bila tako dobra. Sledilo je kar mučno obdobje. Kot da na nek način umiraš 

in z drugačnimi očmi, z večjo hvaležnostjo pogledaš na vse, kar ti je bilo dano. 

Le par osebam sem povedal, kaj se plete. Nekaterim, s katerimi smo si sicer 

zelo blizu, pa nisem upal povedati, ker morda ni bila dobra prilika, ker sem se 

bal odziva. Rekel sem, da bom povedal potem, ko bodo stvari bolj jasne. 

Hvaležen sem tistim parim, ki sem jim to omenil, da so držali to vest zase in 

ni po kakih drugih poteh prišla do mene. Za to izredno zaupanje se zelo 

zahvaljujem. Po skoraj enem mesecu pa sem prejel sporočilo, ki sicer še ni 

čisto dokončno, a vendar zelo zanesljivo, da je škof poiskal drugačno rešitev 

in da selitve ne bo.  

Kar me je ta čas naučil, je dejstvo, da smo hitro zamenljivi. Postavljen sem bil 

pred preizkušnjo, če sem sposoben stvari spustiti iz svojih rok, da odidem iz 

tega raja na kak drug kraj, kjer bom morda bolj potreben ali pa tudi ne. V glavi 

se premlevajo vsi tisti načrti, ki jih še imamo. Trinajst let sem že tukaj in tudi 

drevo v tem času že nekoliko požene korenine. Čudovito se mi zdi, da so 

določene stvari lepo uspele z Božjo pomočjo in vašim čutečim srcem, da so 

lepo obnovljene. Vesel sem, koliko krasnih talentov se je pokazalo v dramskih 

igrah, kako lepo je bilo pri oratorijih. Lepo mi je ob krasnih ljudi, ki so me 

sprejeli takšnega, kot sem. Večkrat mi pogled uide v knjigo 12 zvezd, kjer je 

13 avtorjev v umetnosti besede in del ujelo lepoto teh krajev in ljudi. Predvsem 

pa sem hvaležen za vse trenutke, ko smo skupaj častili Boga. Vse to in tudi z 

mislijo, da bi lahko marsikaj pomagal narediti tudi bolje – vse to je v tem času 

bolj stopilo v ospredje.  

Kot kaže torej, boste še morali potrpeti z menoj. Hvaležen sem, da ostajam tu. 

Hvala za to župnijo in upam, da bomo v prihodnosti uspeli skupaj še kaj lepega 

narediti za Božje kraljestvo. Župnija ni župnik, župnija smo mi vsi.  

 

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, IV. del 
7. odborova seja – na Cvetno nedeljo pop. ob 3h dne 9. 4. 1922. Sklepčnost se konstatira. 
Nadaljevanje: 1.Prvi hrasti za most so bili dopeljani sem v Cerklje, v torek, dne 4. 4. t. l. – Kot 
prvi vozniki so šli: dva iz Cerkelj (Pavlovič Miha in Šimonščov Jože) ter devet Piročanov: Račič, 
Budič, Baznik, Lopatič, Golob, Kožar št. 5. ter iz Gor. Pirošice: Gramc in Baznik 
2.Jutri gresta v našem imenu Špolar Ant. in Račič Janez oba iz Župeče vasi v Kostanjevico in 
poskrbita, da se tračnice in vagončki speljejo z Opatove gore na Poljane, ker se je izkazalo 
zadnji torek, da z živino ni mogoče vleči ven iz one močvirne zemlje. 
3.Če bo mogoče bomo vozili hraste zopet še ta teden. Po vaseh oskrbe voznike sledeči možje: 
v Cerkljah: Pflege in Butara št. 5; v Župeči vasi: Mladkovič; v Račji vasi: Ajster; na Črešnjicah: 
Žugič; na Zasapu: Žerjav Jan.; na Gazicah: Duhanč ali Ignoti; na Dol. Pirošici: Budič; na Gor. 
Pirošici: Gramc in Pavlovič Martin; v Pošteni vasi: Kožar Jo.; v Bušeči vasi: Turk Martin; na 
Stojanskem vrhu: Pešec ali Štefanič. – To zaenkrat. 
4.Za vožnjo mehkega lesa iz gozdov mokriške graščine naj se voznike dobi doli. 
5.V Krakovem treba plačati onih 200 m³, ki smo jih dobili po tarifni ceni à K 360'- per 1m³. – 
To se naloži g. blagajniku, da izvrši takoj. 
6.Cestni odbor Krški bo treba prisiliti, da prispeva nekaj % k skupnim stroškom, čeprav se brani 
kaj prispevati, utemeljevajoč, da skrbi za most v Sv. Križu. 
7. Tajnik – kaplan Tomazin je pred dnevi pisal privatno g. poslancu Sušniku, da naj nam, če le 
more skomandira kako podporo za most. In baš sinoči je dospel od g. poslanca odgovor in 
poziv, da naj napravimo prošnjo češ da je že bil na ministerstvu in se bo nekaj dobilo. (: Prepis 
prošnje glej spodaj!) 
8. Navzoča sta dva delavca g Steinerja, ki se že mesec dni mudita v Krakovem in razžagavata 
les. Ta dva nam pojasnita nekatere stvari kot n. pr. radi vožnje, prostora za tesanje i. dr. 
Prepis: Slavno ministerstvo gradjevina Beograd. 
V vasi Cerklje, polit. okraj Krško v Sloveniji, se namerava čez reko Krko postaviti nov hrastov 
most. Do sedaj tu ni še mostu. Situacija, ki utemeljuje potrebo navedenega mostu je sledeča: 
Prebivalci, bivajoči na levem bregu Krke, kjer je precejšnje ravnica, imajo na desnem bregu 
reke svoje vinograde, koloseke in gozde, dočim imajo prebivalci z desnega brega Krke, na 
levem bregu svoje njive, travnike in pašnike. Na ta način je promet čez Krko ravno poleg 
imenovane vasi Cerklje zelo obilen. Ta promet pa je znatno povečan, ker mora ljudstvo z 
desnega brega preko Krke pri Cerkljah, ako hoče priti do svojih oblasti kot n. pr. na sodišče, 
davkarijo, politično oblast itd. Na podlagi navedenih dejstev si je tukaj bivajoče ljudstvo – v 
soglasju z domačim občinskim predstojništvom in s pomočjo našega gospoda okrajnega 
glavarja – odbralo odbor, ki naj skrbi, da se želja in resna potreba uresniči. 
V to svrho obstoječi odbor za gradbo mostu je že oddal delo najnižjemu ponudniku, ki je 
prevzel postavitev novega mostu za vsoto K 800.000'- (:osemstotisoč kron :) 
Ker je vsota K 800.000'- za nas precej občutna, prosimo, da nam slavno ministerstvo 
gradjevina blagovati nakloniti kako podporo oziroma prispevek k gradnji tega občinskega 
mostu. Prosimo in predlagamo naj se nam nakloni vsaj kakih 25% celokupne vsote t. j. kakih 
200.000 kron. Ta predlog oziroma prošnjo utemeljujemo tudi s tem, da ta most ne bo samo v 
lokalnem oziru velikega pomena, ampak tudi v splošnem neprecenljive važnosti, ker bo vezal 
dve prometni državni cesti. V Cerkljah, dne 8. aprila 1922. Tomazin t. č. tajnik (žig) Ivan Gramc 

in p. t. č. načelnik  (prepis rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 

 


