
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
AVGUST  Hrastje Dol. Skopice MePZ Cerklje 
SEPTEMBER Račja vas Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvaležni smo, da imamo v naši župniji sestre usmiljenke. 

Njihov ustanovitelj goduje 27. septembra.   

SVET VINCENCIJ PAVELSKI – PROSI ZA NAS! 

 
(Slika iz zakristije v Cerkljah ob Krki  naslikal: GREGOR SMUKOVIČ) 

 

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. Pazimo na 

razkuževanje in še vedno 

imamo v cerkvi maske. 

MOLITEV 
Cerkev je odprta pol ure 

pred mašami, ko molimo 

rožni venec – vabljeni! Čez 

dan je odprt vetrolov. 

Pomnožimo molitev tudi v 

domačem krogu.  

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse 

ohrani zdrave in 

srečne. 

 

ORATORIJ 2021

 
Foto: Luka Rudman 

 
Foto: Nives Zlobko 
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UPOŠTEVAMO PRIPOROČILA NIJZ-ja. 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.  

9. 9. ČET Peter Klaver, redovnik                                          
Cerklje 19'00 za srečno vožnjo / Ivana Žibert, 7. dan (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

10. 9. PET Nikolaj Tolentinski, spokornik 
Cerklje  6.30 Marko Srovin, 2. obl. (pri maši sodeluje 7. razred) 
Cerklje  18'00 Irena Rudman, 1. obl.  

11. 9.  SOB Helga, spokornica 
Zaplaz 10'00  po danem namenu (škofijski molitveni dan za duhovne poklice) 
Cerklje  18'00 Angela Žibert, 2. obl. /  Karel Mladkovič, 1. obl.   
Cerklje  19'00 srečanje ŽPS in gospodarskega sveta 

12. 9.  NED 24. nedelja med letom, katehetska nedelja           Iz 50,5-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35 
»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a) 

Cerklje 7'00 mama Ana, ob r. dnevu, Jožica Dolmovič ter Jožica Stunković 
Krška vas 9'00 Ivan Gašperin, 5. obl. / za farane 
Cerklje 10'30 Irena Rudman, 1. obl.  

13. 9.  PON Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 19'00 Janez Gramc, obl. (ob 17'00 slovesna izpoved vere novega škofa v stolnici v N. m. ) 

14. 9.  TOR POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 
Cerklje 17'00 za zdravje (pri maši sodelujejo prvoobhajanci)  

15. 9.  SRE Žalostna mati Božja 
Cerklje 11'00 v zahvalo za življenje 

16. 9.  ČET Korneli, papež in Ciprijan, škof in mučenec (po maši – molitev za duhovne poklice)           

Cerklje 19'00 Franci Prah   (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

17. 9.  PET Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje  18'00 Viktor Račič (ob 19'00 srečanje srednješolcev) 

18. 9. SOB Jožef Kupertinski, duhovnik / STIČNA MLADIH 

Cerklje  8'00 Ana Jurečič (+ v juliju 2021) (po maši srečanje ministrantov; KDP in družinska kateheza) 

19. 9. NED 25. ned. med letom, ned. svetniških kandidatov Mdr 2,12-20; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37 
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35) 

Cerklje  7'00 Ana Bogolin, 3. obl. / za farane 

Krška vas  9'00 Račečič in Kodrič (sodelujejo veroučenci od 4. do 7. razreda – maša zunaj)  

Cerklje 10'30 Lojze in Anica Pavlovič 

20. 9.  PON Andrej Kim, mučenec 
Krška vas 19'00 Toni Jarkovič, 30. obl.  

21. 9.   TOR Matej, apostol 
Krška vas    19'00 Slavica in Rudolf Lubšina 

22. 9.  SRE Mavricij, mučenec 
Cerklje  6'30 po danem namenu in za zdravje (pri maši sodeluje 5. razred) 

23. 9.  ČET Pij iz Pieterlcine, redovnik 
Cerklje 19'00 Terezija in Anton Benčin in duhovnik Franc Drobnič  (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

24. 9.  PET Anton Martin Slomšek, škof 
Cerklje  19'00 Ana in Franc Špiler / za ljubezen v zakonu 

25. 9.   SOB Sergej, menih 

Cerklje    8'00 Marija in Nikolina Spetič (po maši srečanje ministrantov) 

26. 9.  NED 26. nedelja med letom, Slomškova nedelja 4 Mz 11,25-29; Jak 5,1-6; Mr 9,38-48 
»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame….« (Mr 9,42a) 
Cerklje  7'00 Ivan in Jožefa Preskar 
Krška vas  9'00 za farane 

Cerklje 10'30  Miha Horžen, godovna in za zdravje v družini 
Mirna peč 14'30 Posvečenje novega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta  

NOVA SESTRA USMILJENKA V CERKLJAH  
– S. TEREZIJA PETRIČ 
Veseli smo, da smo v Cerkljah dobili novo sestro 
usmiljenko – s. Terezijo Petrič. Naj Bog tudi po njej deluje 
v blagor vseh, h katerim je poslana. Rojena je bila leta 1970 
v Celju. Otroštvo je preživela v krogu staršev, dveh bratov 
in sestre. Njen brat Alojz je župnik v Hočah. S 15 leti je za 
dve leti odšla na Avstrijsko Koroško – v Kmetijsko-
gostinsko šolo. Z 18 leti (1. 10. 1988) je vstopila v Družbo 

(semenišče) sester usmiljenk v Beogradu. Maja 1990 je bila poslana v Oborovo 
na Hrvaško, kjer so sestre delale in vodile Karitasov dom za otroke in mladino z 
»motnjami v razvoju«. Leta 1992 je odšla v Mengeš, se zaposlila v Domu starejših 
občanov in si ob delu pridobivala znanje kot medicinska sestra in  katehistinja. 
Leta 2012 se je pridružila skupnosti sester na Breznici na Gorenjskem in 
nadaljevala z istim poslanstvom v bolnici Jesenice in tamkajšnji župniji. Leta 2016 
je z istim delom nadaljevala še tri leta v domu in župniji sv. Jožefa v Celju. Preden 
se je pridružila sestrama v naši Cerkljanski skupnost, je živela dve leti v Franciji 
(Pariz, Lyon) in si pridobivala znanje francoskega jezika.  
Hvaležni smo za novo sestro in ji želimo obilo Božjega blagoslova.  
 

NOVI NOVOMEŠKI ŠKOF – DR. ANDREJ SAJE 
V nedeljo, 26. 9., ob 14'30 bo posvečen v Mirni Peči novi novomeški škof dr. 
Andrej Saje. Radi molimo zanj in za našo škofijo.  

  
 



 

 

VPIS K VEROUKU  
Hvala veliki večini, ki ste svoje otroke že vpisali k verouku. Če tega še niste 
storili, prosim, pohitite. Prav je, da imam podatke o vseh otrocih, ki jih 
učimo in vašo privolitev. Vi ste prvi vzgojitelji in prvi kateheti svojih otrok. 
Vam je po svetem krstu kot prvemu zaupana verska vzgoja vašega otroka. 
Verouk vam je pri tem lahko velika opora. Hvala posebej vsem tistim 
staršem, ki s svojimi otroki živite svojo vero.  
 

PREDVIDEN URNIK VEROUKA  
CERKLJE 

Sobota vsakih 14 dni ob 9'30 (traja uro in pol)  

- Kateheza dobrega pastirja (za otroke od 3. do 6. leta starosti) 

- Družinska kateheza   
URNIK: CERKLJE 

1. razred – nedelja po maši ob 10'30 (11'20–12'00) – pričetek po 24. sept. 

2. razred – nedelja pred mašo 9'40–10'20  – pričetek po 24. sept.  

Verouk za 1. in 2. razred poteka pri sestrah usmiljenkah.  

3. razred (PRVOOBHAJANCI) – torek ob 17'00 

4. razred – torek ob 6'30 

5. razred – sreda ob 6'30 

6. razred – četrtek ob 6'30 

7. razred – petek on 6'30 

8. razred – torek ob 16'00 

9. razred – četrtek ob 17'00 

Možnost mladinskih srečanj – petek ob 19'00 

Verouk poteka v župnišču v učilnici. 

 

URNIK: KRŠKA VAS  

1. in 2. razred – petek ob 17'00 – pričetek po 15. sept. 

4. razred – petek ob 16'00 

5. razred – ponedeljek 16'15   

6. r. in 7. r. – ponedeljek 17'00  

Verouk poteka v hiški pri cerkvi.  

Prvoobhajanci in birmanci imajo verouk in pripravo na zakramente v Cerkljah.  

 

Vključite svojo otroke tudi k ob veroučnim dejavnostim, kot so ministranti, 
pevci (DOM), Slomškovo bralno priznanje, čiščenje in krašenje cerkve, 
bralci in dramska skupina. Ista pravila NIJZ-a kot za šolo veljajo tudi za 
verouk. V primeru, da bi se moralo ponovno šolati od doma, to pomeni, 
da otroci sproti naredijo vsak teden eno lekcijo. Spremljajte tudi župnijsko 
internetno stran http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/ 

27. 9.  PON Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov in sester usmiljenk 

Krška vas 19'00 po namenu sester 

  28. 9.  TOR Venčeslav, mučenec 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Drobnič in Bukovec 
29. 9. SRE Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli 
Cerklje 19'00 za zdravje  (18'15 – molitev za duhovne poklice) 
30. 9.   ČET Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj 
Cerklje  6'30 po danem namenu (sodeluje 6. razred) 

1. 10.  PET Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica – PRVI PETEK 
Cerklje  6'00 za pozabljene namene in nove duhovne poklice 
Cerklje    19'00 Ivana Žibert, 30. dan (uro pred mašo je molitev pred Najsvetejšim) 

2. 10.  SOB Angeli varuhi 
Cerklje  8'00 po danem namenu (po maši srečanje ministrantov; KDP in družinska kateheza) 

3. 10. NED 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja 1 Mz 2,18-24; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16  

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.« (Mr 10, 14-15) 

Cerklje 7'00 starši in stari starši Teršelič 

Krška vas 9'00 Franc Piltaver, ob godu in r. dnevu, in ++ starši ter vsi ++ Piltaver 

Cerklje   10'30 Pavla Marinček / za farane 

4. 10.  PON Frančišek Asiški 
Krška vas 18'00 Franc Arh, godovna in ob r. dnevu 
5. 10.  TOR Marija Favstina, redovnica 

Cerklje    6'30 po danem namenu (pri maši sodeluje 4. razred) 

6. 10.  SRE Bruno, ustanovitelj kartuzijanov 
Cerklje  6'00 Franci Prah  

7. 10.  ČET Roženvenska Mati Božja 
Cerklje  19'00 Jože Račečič Šavrč  (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

8. 10.  PET Pelagija, spokornica 
Cerklje  6'30 po danem namenu za + Marijo (pri maši sodelujejo veroučenci 7. razreda) 

9. 10.  SOB  Dionizij, škof in mučenec 
Cerklje  8'00 Rozalija Račič   

10. 10. NED 28. NEDELJA MED LETOM  Mdr 7,7-11; Heb 4,12-13; Mr 10,17-30 ali 10,17-27 

»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« (Mr 10,23) 

Cerklje  7'00 za izgnance / za farane 

Krška vas 9'00 Ivan in Olga Baškovič 

Cerklje  10'30 Stane Turšič, 11. obl. in ob r. dnevu (pri maši sodeluje 2. razred) 

11. 10.  PON Janez XXIII., papež 

Cerklje  18'00 Ivan Potokar, obl. in Ana 

12. 10.  TOR Maksimiljan Celjski, mučenec 

Cerklje 16'00 Mihael Žibert ob r. dnevu (pri maši sodelujejo birmanci – 8. razred) 

13. 10.  SRE Koloman, mučenec 

Cerklje 19'00 Franc Lopatič ter vse ++ Lopatič in Starčič  (18'15 – molitev za duhovne poklice) 

14. 10. ČET Kalist I., papež 

Cerklje  17'00 Zalka, Ivi in Aleš Bevc ter ++ Bevc in Škulj (pri maši sodelujejo birmanci – 9. razred)  

15. 10 PET Terezija Avilska, redovnica in cerkvena učiteljica 
Krška vas 17'00 Ivan Prah (pri maši sodelujejo veroučenci iz Krške vasi 1. in 2. razreda) 

16. 10 SOB Hedvika, kneginja 
Cerklje 17'30 po namenu zaročencev (ob 9'30 KDP in družinska kateheza) 

17. 10 NED 29. NEDELJA MED LETOM  Iz 53,10-11; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45 ali 10,42-45 

»Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,45) 

Cerklje  7'00 Ivan in starši Horžen 

Krška vas 9'00 Marjan Zagorc ob r. dnevu 

Cerklje 10'30 za farane (pri maši sodeluje 1. razred) 

http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/


 

 

ZAHVALA OB ORATORIJU 2021 
Letošnjega oratorija se je udeležilo 36 otrok, pripravljalo pa ga je 16 
animatorjev pod vodstvom Leje Volčanšek in Blaža Kerina. 
Animatorji so še bili: Katarina Čelič, Eva Volčanšek, Tjaša Zlobko, Nives 
Zlobko, Anže Gramc, Din Baznik, Lucija Zagorc, Gašper Zagorc, Denis 
Žveglič, Matic Plevanič, Patrik Kožar, Blažka Kodrič.  
Skupaj z animatorji bi se rad kot župnik zahvalil tudi vsem tistim, ki ste nam 
pri tem pomagali in to so: starši otrok, sestra Ema, sestra Terezija, sestra 
Marinka, Andreja Dvornik, Občina Brežice, Osnovna šola Cerklje ob Krki za 
hrano, PGD Cerklje ob Krki, PGD Skopice, Zdravstveni dom Brežice, 
Slovenska vojska in Karitas. Najlepša hvala vsakemu posebej. 
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
Lepo povabljeni, da ob četrtkih (ali sredah) pred mašo okrepimo molitev 
za duhovne poklice. 11. 9. bo potekal Škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice na Zaplazu; ob 9 h molitvena ura in ob 10 h sveta maša, med katero 
bosta dva kandidata za stalni diakonat prejela službo bralca in mašnega 
pomočnika. 
  

KORENINE 
Izšle so knjige Davida Smukoviča. Korenine cerkljanske fare – dopolnjena 
izdaja; Korenine svetokriške fare; Korenine čateške fare. Knjige so zelo lepe in 
bogate z vsebino, kupite jih lahko pri Davidu (051/345-574). David se lepo 
zahvaljuje občini Brežice, ki je zelo podprla njegov projekt.  
 

BIBLIČNA SKUPINA 
Ob torkih zvečer po maši bomo imeli biblično skupino. Lepo vabljeni.  
 

DRAMSKA SKUPINA (ODRASLI)  
Ob sobotah zvečer, od 18'00 dalje. bo potekala dramska skupina za odrasle. 
Poleg živih jaslic bi radi pripravili še kakšno ljudsko igro. Vabljeni.  
 

PRVI PETKI 
Ponovno priporočamo, da bi obudili pobožnost 9 prvih petkov. To pomeni 
posvetitev Jezusovemu srcu, pri katerem najdemo mir in tolažbo. 9 dni so bili 
apostoli skupaj zbrani in 10. dan je prišel Sveti Duh. 9 prvih petkov zelo 
priporočam tudi našim birmancem (ni obvezno). Poleg večerne svete maše na 
prve petke, kjer je pred mašo tudi čaščenje, bo maša tudi zjutraj ob 6'00.   
 

ZGODOVINA PRIPRAV ZA MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, VI. del 
Seja, 22. 9. 22 ob 8h zvečer v novi šoli. 
Povabljeni vsi odborniki in oni, ki bi hoteli sodelovati pri veselici. Odborniki niso vsi 
navzoči; sklepčno je. Spored: 1.Da se vrši otvoritev in blagoslovitev mostu v nedeljo 8. 
oktobra je bilo 19 glasov; dočim je bil 1 glas proti. 
2. Kolavdacija je že napovedana za 7. oktobra. – Udeleže se je: gg. glavar, inženir 
Piletič in eventuelno zastopnik Gradbene direkcije. – Priredi naj se jim obed! 
3. Ker še veliko nasipa manjka, a do 7. oktobra mora biti vsaj kolikor je nujno 
potrebno, treba pričeti pridno navažati. G. podjetnik plača le à K 30'- za 1m³ 
dopeljanega materiala. To je premalo! – Sklene se z glasovi vseh navzočih odbornikov, 
da naj odbor pospeši navažanje na ta način, da se doda na 1m³ voznikom do 
današnjega dne à K 30'-. Potemtakem dobe vozniki od danes à K 60'-. – Po daljšem 
razpravljanju glede nasipa, ki je nujen, se sklene kot zgoraj, da od jutri naprej dobe 
vozniki od Odbora à K 70'- torej da dobe skupno à K 70'-+30'-K 100'- Ker je s tem dan 
razmeroma lep zaslužek se določi, da imajo prednost sedaj oni vozniki, ki so do sedaj 
vozili; ostali pridejo na vrsto za temi. 
4. Določi se spored za otvoritev i blagoslovitev. Posamezne oddelke se izroči: 
a) mize i stole: g. nadučitelj Rostohar s pomočniki 
b) kuhinjo i zakol (preskrbe vse) Horžen, Žup. vas; 
c) gostilno; Račič, Špolar, Žup. Vas / d) srečolov: / e) kavarna: / f) slaščičarna: /  
g) šopke: / h) ribolov: / i) trafiko: / j) šaljiva pošta: / k) licitator: / l) pekarna – kruh: 
Oglase se fantje, ki bodo šli pobirat mošt. Okrašenje mostu se razdeli: vence narede 
dekleta, slavolok preskrbe in smreke postavijo fantje. 
Vabil ne bom dali tiskat, ker je predrago, ampak naredimo jih sami! 
Kot lokal za spravljanje dobitkov prepusti šolsko vodstvo šolsko podstrešje. 
Slavnostni govor ob priliki otvoritve naj prevzame domači g. kaplan, ali on dobi 
drugega. 
Fantje, ki bodo pobirali dobitke za tombolo in srečolov so že določeni. 
Za glavnega blagajnika prireditve je soglasno izvoljen g. nadučitelj Rostohar. 
Prostor preskrbita: Žibert Franc in Butara Ivan. 
Vsi, ki sodelujejo pred in na dan otvoritve, delajo brezplačno. Ne nagradi se jih niti s 
pijačo i jedjo! 
Les, kolikor ga je uporabnega in se ga rabi za mize etc. na veseličnem prostoru, 
prepusti g. Steiner pod pogojem, da se ga ne žaga ozir. seka. 
Godba dobi, ker zahteva vso preskrbo (pijačo i hrano) poleg honorarja v denarju. 
Na predlog tajnika naj bi ob otvoritvi imel vsaj kak kratek govor tudi eden izmed 
odbornikov. Da ga prevzame, se naprosi načelnika Jan. Gramc, ki obljubi. 

 (prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 


