
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki tudi v času epidemije zavzeto 

ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
MAREC Župeča vas Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
APRIL Boršt Dol. Skopice MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo 
na pomoč poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo zaupljivo 
tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala 
z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski 
ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno 
prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus 
s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših 
potrebah s svojo močjo in priprošnjo.  
 

O skrbni varuh Svete družine, varuj 
izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; 
odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako 
kugo zmot in greha. Podpiraj nas 
milostno iz nebes, o mogočni naš 
varuh, v tem boju zoper moči teme, in 
kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz 
smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto 
Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja 
in vsakega nasprotovanja. Varuj nas 
vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s 
tvojo pomočjo mogli sveto žive, srečno 
umre in doseči večno zveličanje v 
nebesih. Amen. 

Papež Leon XXIII 

 
Dovoljene JAVNE SVETE MAŠE, vendar so glede na velikost naše cerkve omejena na 18 gospodinjstev. 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu v 

župnijskem listu z 

upoštevanjem ukrepov 

NIJZ-ja. Epidemije še ni 

konec, zato ohranimo 

previdnost.  

MOLITEV 
v cerkvi je čez dan mogoča 

v vetrolovu. Iz preventivnih 

vzrokov je cerkev 

zaklenjena. Vedno lahko 

ključ dobite pri župniku ali 

pri sestrah. 

Pol ure pred mašo je cerkev 

odprta in molimo rožni 

venec. 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. 

NOV MOST V NASTAJANJU         Foto: Drago Marn 
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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.  

MAŠE BODO ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER DO VELIKE NOČI ŠE VEDNO POTEKALE SAMO V CERKLJAH.  

1. 3. PON Albin, škof 
Cerklje 18'00 Franc Potokar  

2. 3. TOR Neža Praška, devica 
Cerklje  18'00 Marija Zorko 

3. 3.  SRE Kunigunda, cesarica 
Cerklje 7'00 za pozabljene namene  

4. 3. ČET Kazimir, kralj 
Cerklje 18'00 za brata Franca Baznika in Marijo Kerin  

5. 3.  PET  Hadrijan, mučenec (prvi petek) – obisk bolnikov  
Cerklje  17'00 čaščenje Najsvetejšega (križev pot) 
Cerklje 18'00 starši Ajster, Tone, starši Kocen, stare starše Škofca, starši Ferenčak, Franc, Jože, Marica 

6. 3.  SOB Julijan, škof (prva sobota) – dopoldne obisk bolnikov 
Cerklje 17'00 Terezija Vegelj in Dragica Novosel  (sodelujejo veroučenci 4. razreda) 

7. 3.  NED 3. POSTNA NEDELJA, 2 Mz 20,1-17; Ps 19,8.9.10.11; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 

»On pa je govoril o templju svojega telesa« (Jn 2,21) 
Cerklje 7'00 za farane 
Cerklje 9'00 Jože Rupar  
Cerklje 10'30 Franc Marinček, obl. (sodelujejo veroučenci 1. razreda) 
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT (ŽPS) 

8. 3.  PON Janez od Boga, redovnik 
Cerklje 18'00 Veronika Smukovič 

9. 3.  TOR Frančiška Rimska, redovnica 
Cerklje 18'00 Franc Bogolin 

10. 3.  SRE Sholastika, redovnica 
Cerklje 7'00 v zahvalo 

11. 3.  ČET Benedikt, škof 
Cerklje 18'00 Fanika in Stanko Zorič 

12. 3.  PET Justina, redovnica 
Cerklje  18'00 Ilc in Krajan 

13. 3. SOB Kristina, devica in mučenka 
Cerklje 17'00 Irena Rudman (sodelujejo veroučenci 5. razreda) 

14. 3. NED 4. POSTNA NEDELJA; (Laetare), papeška; 2 Krn 36,14-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 
»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil«  
Cerklje  7'00 Jože in Mira ob godu in r. dnevu ter ++ Špiler 
Cerklje  9'00 za farane / (ob 10'30 – pri maši sodeluje 2. razred) 
Cerklje 10'30 Matilda Unetič, obl. in godovna, in oče Frančišek ter stari starši Unetič 
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT (bralci) 

15. 3.  PON Ludovika, redovnica 
Cerklje  7'00 po danem namenu      

16. 3.  TOR Herbert, škof 
Cerklje    18'00 Janez in Marija Zorko  

17. 3.  SRE Jedrt, devica 
Cerklje  18'00 Marija Kerin ob rojstnem dnevu 

 

OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
V Krški vasi smo v zadnjem tednu polakirali oltarne in zakristijske omare, 
vetrolov, spovednice in police. Hvala Jožetu Baškoviču za opravljeno delo. 
Prav tako so se posebej prečistili stranski oltarji in vsi kipi. Hvala Zdravku 
Veglju, Dušanu Beribaku in Silvestru Lepšini. Hvala tudi Dušanu Prahu in 
Zvonetu Gorišku, da so oltarji ponovno na svojem mestu in trdno 
postavljeni. Nekaj del v notranjosti je še za postoriti in bomo skušali 
izkoristiti ta čas, dokler še ni maš v cerkvi. Teh tudi zaradi epidemioloških 
razmer še ne bo kmalu.  Prva sveta maša v obnovljeni 
cerkvi v Krški vasi bi bila na veliko noč, in sicer kot 
zahvala za opravljeno delo. Maša bo popoldne ob 
17'00. Obhajali jo bomo, kakor bodo takrat 
dovoljevale razmere.  
Rad bi se zahvalil botrom, ki ste do sedaj že prispevali 
svoj dar. Trenutno je vplačanih pet postaj in pol in 
smo že skoraj na polovici … Bog vam obilno povrni. 
Botrstvo za restavriranje slike je 1000 evrov. Lahko je 
tudi manjši znesek na sliko, kar pomeni, da bo več 
botrov pri posamezni sliki (postaji).  
 

GOSPODARSKA DELA V LETU 2021 
Poleg del v Krški vasi letos načrtujemo tudi, da bomo 
prekrili streho na župnišču. Na žalost s tem delom ne moremo več čakati. Streha 
pušča na treh koncih in samo površno krpanje ne pomaga zadosti. Na strani ob 
koncu strehe je veter potrgal nekaj desk in »žlot«. Potreben bo temeljit poseg.  
Drugo takšno delo je sanacija razpok na podstrehi cerkve. Upam, da bodo 
pristojni statiki čim prej povedali, kako čim bolje utrditi zidove.   
Konec tega leta poteče gradbeno dovoljenje za nove učilnice, zato je tudi tam 
potrebno pričeti z deli. Naredili bomo toliko, da bo zadoščeno predpisom in 
potem kasneje po zmožnostih nadaljevali.  
Dela, ki sem jih tu navedel, so zelo potrebna, da se ne bi delala škoda. Ni tega 
malo, ampak verjamem, da bi šlo. Obenem bi se rad zahvalil za vsak vaš dar, ki ga 
darujete v ta namen tudi v teh težjih časih. 
Že v začetku januarja so k cerkvi in okoliškim hišam pripeljali plinovod. Veseli smo 
tega, da bomo lahko za cerkev uredili plinsko ogrevanje, ki bo precej cenejše od 
olja. Prav pri kopanju poleg cerkve pa so naleteli na človeške kosti (lahko da so 
tam zaradi pokopališča, ki je bilo verjetno na tem mestu pred 400 leti, ali pa so iz 
kakšnega drugega časa). Upam, da bodo na to odgovorili pristojni strokovnjaki. 
Dela so trenutno ustavljena in območje zavarovano.   



 

 

PRAZNUJEMO SKUPAJ 
7. januarja je bil na obisku pastoralni asistent Matic Vidic, ki skrbi v vojašnici za 
duhovno oskrbo. Predlagal je, da bi imeli kdaj mašo tudi skupaj kot župnija z 
vojaki. Po premisleku in predlogu, ki sta mi ga dala Matjaž Špiler in Damjan Žerjav, 
sem predlagal dva datuma, ki se zdita nekako najbolj primerna na letni ravni in 
da povezujeta vojašnico z župnijo ter krajem in občino. S strani vojašnice so bili 
datumi sprejeti.   
Prvi datum:  
27. 6. God svete Eme Krške, ki ima velik pomen za slovenski narod. Poleg tega je 
to smrtni dan Jerneja Molana, ki je v osamosvojitveni vojni umrl za domovino in 
nosi vojašnica ime po njem. On je bil tudi občan Brežic. Hkrati je to čas 
osamosvojitvene vojne, ko so naši farani Cerkelj ob Krki čutili zelo velik pritisk in 
strah, mnogo večji kot v večini drugih krajev po naši domovini.   
Drugi datum:  
25. 10. Državni praznik – dan suverenosti. Praznujemo odhod zadnjega vojak JLA 
iz Slovenije. Vojaki JLA so bili tukaj v vojašnici do zadnjega dneva. Vse od dneva 
državnosti (25. 6.) dalje, ko so bili jugoslovanski vojaki še v vojašnici, je v okolici 
še prihajalo do raznih izpadov JLA. Dejstvo je, da dokler so bili v vojašnici še tuji 
vojaki, je bil še vedno prisoten strah med ljudmi. Časi so bili negotovi. Dejansko 
pravo osvoboditev za našo župnijo predstavlja dan 25. 10. 1991, ko so vojaki 
odšli. Za sabo so pustili zelo opustošeno vojašnico. Mesec oktober je tudi  
"Brežiški" oktober, ki ima polno raznovrstnih slovesnosti in se lahko vsakoletna 
maša v vojašnici vključi v ta program, katerega namen je povezovanje. 
 

Datumov pri obhajanju maše ne bomo prestavljali. V primeru, da v vojašnici 
zaradi kakih drugih aktivnosti resnično ne bi bilo možno obhajati skupne maše, ki 
bi bila dostopna tudi faranom, bo ta maša, s tem namenom, v cerkljanski farni 
cerkvi. Vsekakor se mi zdi to tudi lep korak v smer, da tudi kot kraj vojašnico še 
bolj vzamemo za svojo.    
 

19. 3. (Sveti Jožef) do 25. 3. (Marijino oznanjenje) – TEDEN DRUŽINE  
Gospod Jezus, ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu, 
posveti naše družine po svoji navzočnosti. Ohrani jih v miru. 
Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo, daj, da bomo v naših družinah 
Boga častili in spoštovali. 
Tvoja sveta družina je zgled molitve, ljubezni in pokorščine Bogu. 
Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi. 
Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe, podari vsem 
družinam povezanost in mir. 
Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski, ko si spremenil vodo v vino, 
olajšaj trpljenje v naših družinah in ga spremeni v veselje. 
Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost, blagoslovi naše 
družine: naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil. Amen. 
 

 
 

 

 

18. 3.  ČET Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 17'00 Ana Švegelj - Knežja Lipa pri Kočevju 

19. 3.  PET SVETI JOŽEF – TEDEN DRUŽINE 
Cerklje  7'00 za družine 
Cerklje 18'00 2 Jožeta in mama Alojzija Dornik 

20. 3. SOB Klavdija, mučenka 
Cerklje 17'00 Alojz Hribar (sodelujejo veroučenci 6. razreda) 

21. 3 NED 5. POSTNA NEDELJA - tiha;  Jer 31,31-34; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 
»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,26) 
Cerklje  7'00 starši Kodrič in stari starši Zlobko 
Cerklje  9'00 Jože Rutar ob godu (pri maši sodelujejo PRVOOBHAJANCI - dekleta) 
Cerklje 10'30 za farane (pri maši sodelujejo PRVOOBHAJANCI - fantje) 
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT (Karitas) 

22. 3.  PON Lea, spokornica 
Cerklje  18'00 Albina Baznik in starši, Zofija, Franc in Vili Jurečič  

23. 3.  TOR Alfonz, škof 
Cerklje    18'00 Franc Barbič  

24. 3.  SRE Dionizij, mučenec 
Cerklje  7'00 po danem namenu   

25. 3.  ČET GOSPODOVO OZNANJENJE 
Cerklje 7'00 po namenu sester 
Cerklje 18'00 Karolina Videnič  

26. 3.  PET Larisa, mučenka 
Cerklje  17'00 za družine (sodelujejo veroučenci 7. razreda) 

27. 3.  SOB  Peregrin, redovnik 
Cerklje  17'00 po danem namenu (sodelujejo veroučenci 8. razreda) 

28. 3. NED 6. POSTNA NEDELJA - cvetna;  Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47 
»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Mr 11,9) 
Cerklje 7'00 Ignac Bevc, obl.  
Cerklje  9'00 Mirko Smrekar in starši Gričar in Slavka Andrejčič / za farane 
Cerklje  10'30 zahvala za zdravje in družino ter Marjana Kodriča, 7. obl.   
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT (pevci) 

29. 3.  PON Jona, mučenec 
Cerklje  18'00 Ivan Prah   

30. 3.  TOR Amadej, vojvoda 
Cerklje    18'00 Karel Mladkovič  

31. 3.  SRE Benjamin, mučenec 
Cerklje  7'00 po danem namenu   

1. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 
Cerklje 18'00 v zahvalo za dušno in telesno zdravje  

2. 4.  PET VELIKI PETEK 
Cerklje  18'00 OBREDI VELIKEGA PETKA 

3. 4.  SOB  VELIKA SOBOTA 
blagoslov OGNJA (7'00) / blagoslov JEDIL - Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice 
(9'15) / Krušče (9'40) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice (10'30) / Gor. Skopice (11'00) / Boršt (11'30) 
/ Račja vas (12'00) / Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00). 
Cerklje  20'00 Marija Račečič 



 

 

4. 4. NED VELIKA NOČ  Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 
Cerklje 7'00 Franc Bogolin (procesija)  
Cerklje  10'30 Marija Kuželj   
KRŠKA VAS  17'00 V ZAHVALO ZA OPRAVLJENA DELA V KRŠKI VASI / za farane 

5. 4.  PON VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Cerklje 7'00 po danem namenu  
Krška vas 9'00 Brezmadežni in Lojzetu Grozdetu v priprošnjo 
Cerklje  10'30 Srečko Furlan, 6. obl., in starši Mlekuž  

6. 4.  TOR Irinej, škof in mučenec 
Cerklje    18'00 Alojz Hribar  

7. 4.  SRE Dionizij, mučenec 
Cerklje  18'00 Ana Potokar, 8. obl., in Ivan Potokar   

8. 4.  ČET Julija, redovnica 
Cerklje 7'00 po danem namenu 

9. 4.  PET Hugo, škof 
Krška vas 18'00 Drago Koretič in Franc Lopatič 

10. 4.  SOB  Ezekiel, prerok 
Cerklje  18'00 Rok Turšič ob rojstnem dnevu 

11. 4. NED 2. VEL. – BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27) 

Cerklje 7'00 Franc Hribar, 9. obl.   
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc   
Cerklje  10'30 za farane  

 

SVETE MAŠE 
Postni čas je za kristjana zelo pomembno obdobje. Po svojih močeh izkoristimo 
ta čas za poglobiteve svoje vere, za dobro spoved in z udeležbo pri sveti maši. 
Pobožnost križevega pota naj vzbudi v nas več sočutja do trpečih.  
Kako natančno bomo lahko praznovali velikonočne praznike, še ni popolnoma 
jasno, bomo pa pri tem upoštevali takrat dane predpise NIJZ-ja in SŠK.  
OBISK BOLNIKOV 
Na prvi petek in prvo soboto v marcu bom obiskal vse bolnike, h katerim sem 
običajno (pred korono) hodil in jim podelil zakramente. Obiski bodo po predpisih 
NIJZ-ja z masko in razkuževanjem ter ne dolgi. V kolikor kdo zaradi preventivnih 
razmer vseeno ne bi želel obiska, naj me obvesti. Lahko me tudi obvestite, kateri 
čas bi vam za obisk najbolj ustrezal.     
VEROUK 
Rednega verouka v marcu še ne bo. V razporedu za maše pa lahko vidite, da sem  
vpisal sodelovanje veroučencev po posameznih razredih. Pridite. V cerkvi NE 
sedite skupaj. Pol ure pred mašo bom na voljo za spoved (v zakristiji) za dekleta, 
po maši pa za fante. Pred spovedjo mi lahko tudi posamezno pokažete, kako vam 
gre delanje nalog in koliko imate narejeno. Maše se lahko udeležite tudi ob vseh 
drugih terminih in po maši opravite spoved.   

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH II. del 
Dovoljenje 

Dano od okraj. Glavarstva v Krškem, naslovljeno na Ivana Gramca v Cerkljah št. 35, - za gradbo 
mostu slove v doslovnem prepisu sledeče: 

»Okrajno glavarstvo Krško, dne 30. novembra 1921.   Št. 9177/2 
Pr. gosp. Ivan Gramc, posestnik v Cerkljah št. 35. 
 

Na podlagi komisijonelne obravnave z dne 29. novembra 1921 daje Vam okr. Glavarstvo v 
smislu §64 vodopravnega zakona z dne 15. maja 1872 dek. zak. št. 16 dovoljenje v Cerkljah 
čez Krko med parcelami št. 206 in 203 davč. občine Cerklje ter 74/2 in 1741/2 davčne občine 
Bušeča vas postaviti most kakor je v priloženem odobrenem načrtu označeno. 
Na obojestranskih cestnih nasipih je napraviti več vodnih propustkov, da se bode v slučaju 
preplave voda lahko odtekala. 
Z posestniki zemljišč čez katere pojde dovozna cesta se je sklenila sledeča poravnava: Mihael 
Butara odstopi ves svet po katerem pojde dovoz k mostu na levi strani Krke proti odškodnini 
3000 kron in prostej mostnini ter prispevkov k vzdrževanju mostu njegove hiše (tri tisoč kron). 
Del parcel št. 206 in 205 davč. obč. Cerklje pride v poštev. - Miha Butara l.r. 
Alojzij Kožar odstopi svet na desnem bregu, kolikor se ga bode rabilo za most zahteve sledeče: 
Od mostu takoj ko pride na desni breg naj se naredi nasip k mojemu mlinu, da se bode lahko 
hodilo in vozilo po istem do mlina, dalje naj bode moja hiša prosta mostnine in prispevkov se 
vzdrževanju mostu za vedno. Svet na parceli 74/2 davč. Občine Bušeča vas dan brezplačno. - 
Kožar Alojzij l.r. 
Fran Oštir odstopi dele parc. št. 1741/2 davč. občine Bušeča vas, na desnem bregu Krke kolikor 
se ga bode rabilo za most oziroma nasip pod sledečim pogojem: Odškodnina 2000 K (dvatisoč 
kron), prosto mostnine in oproščenja prispevkov k vzdrževanju mostu za mojo hišo za vedno, 
ter užitek bregov nasipa. - Fran Oštir po meni Svetec l.r. 
Za postavo mostu se dovoljuje rok dveh let in je po izgotovitvi prositi za kolavdacijo. 
Navedeno dovoljenje se je izdalo ker ni iz javnih in vodopravnih ozirov nikakega pomislega in 
tudi sicer ni bilo ugovorov. 
Proti tej razsodbi je prosta pritožba ki bi se imela tekom 14 dni pričenši z dnevom ki sledi dnevu 
uročitve pri okr. glavarstvu v Krškem na pokrajinsko upravo za Slovenijo, oddelek za kmetijstvo 
uložiti.« Svetec.  Došlo 2/12 21. - Prepisano 16/12 21. po tajniku odbora.; Da soglaša 
popolnoma z originalom potrjujemo, ker smo brali, podpisani: Ivan Gramc.  (prepis 

rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 
V PRIPRAVI JE PROJEKT LJUDSKE IGRE NA PROSTEM Z NASLOVOM »MOST«. UPAM, 
DA BO ČEZ KAKO LETO IZVEDBA USPELA.  
 

ORATORIJ 2021 
Kakor vsa ta leta doslej, bo tudi letos potekal oratorij. Kljub trenutnim razmeram 
se animatorska ekipa ne umika od priložnosti izvedbe oratorija 2021. Tematika 
letošnjega oratorija bo nadvse up vzbujajoča pripoved o mladeniču po imenu 
Carlo Acutis. Carlo je fant italijanske pripadnosti, ki je umrl pri 15 letih starosti 
zaradi levkemije. Skozi življenje je ljudem izkazoval svojo radost, Bogu pa globoko 
ljubezen do evharistije, ki je postala osrednji del njegovega življenja. Da bi lahko 
to navdušojočo zgodbo lahko čim bolje prenesli mladim v naši župniji in naokoli, 
vabimo vsakogar, ki ima voljo pri tem pomagati, da se v sledečem času javi pri 
domačem župniku oz. voditeljema oratorija 2021 Lei Volčanšek ali Blažu Kerinu. 


