
SPOMNIMO SE JIH … 
29. novembra 2018 je minilo 100 let, kar se je rodil 

župnik g. Jože Erman, ki je deloval v naši župniji 8 let in 

je 7. 5. 1964 umrl v nesreči.  
 

Nasledil ga je g. Stanko Mehle, ki se je rodil 18. 
novembra 1919 in bo letos 100 letnica njegovega 

rojstva. Umrl je 10. 9. 1995.   
 

18. april bo letos tudi 100 letnica smrti župnika g. 
Gabriča, ki je deloval v naši župniji ob gradnji nove 

župnijske cerkve leta 1905.  

 
KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
JANUAR Cerklje Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
FEBRUAR Črešnjice Dol. Krška vas MePZ Cerklje ob Krki 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v župniji. 

Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi za učilnico in kapelo v župnišču. 

JANUAR 2019 

 

Leto XXXI 
 

 
Trije kralji so spoznali znamenje časa in odkrili Jezusa. Ko so 

ga našli, so ga priznali za svojega Gospoda in vladarja. 
Darovali so mu kadilo kot Bogu, zlato kot kralju in miro kot 

umrljivemu človeku.  
V prvi vrsti pa so trije kralji možje dobrote, ki tudi nas vabijo k 

posnemanju. Trikraljevska misijonska akcija je že ena taka 
priložnost.  

 

 
 

Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo 
in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in 

ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, 
kadila in mire (Mt 2,10-11). 



6. 1.  NED GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, Gašper, Miha, Boltežar  
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

»Ko so pa zagledali zvezdo, so se silno razveselili« (Mt 2, 10) 
Cerklje 7'00 za farane / + družina Jalovec / pri vseh mašah nabirka za BELJENJE 
Krška vas 9'00 Jožefa in Jože Bogolin ter stari starši iz Gor. Skopic  
Cerklje 10'30 Franc Žarn, 5. obl. / Jože Erman ob 100 letnici rojstva 
7. 1. PON Rajmund, duhovnik  
Krška vas 18'00 Kodrič Jože 
8. 1. TOR Severin, opat 
Cerklje 17'00 Korel Drobnič 2. obl. in ++ iz družine Drobnič 
9. 1.  SRE Julijan, mučenec (konferenca) 
Cerklje 17'00 Za zdravje 

10. 1.  ČET Gregor Niški 
Cerklje 18'00 Rajko Jurečič, 4. obl.  

11. 1. PET Pavlin Oglejski, škof 
Cerklje 17'00 Ograjšek Miro, 9. obl. / po maši vaje za ministrante 
12. 1. SOB Tatjana, mučenka 
Cerklje  11'00 Silvester Kelher in družina Kelher 

13. 1. NED JEZUSOV KRST; Iz 42,1-4.6-7; Apd 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22 
»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju«  
Cerklje 7'00 Vegelj Alojz – 40. let / za farane   
Krška vas 9'00 Viki Tomše, obl. 
Cerklje 10'30 Oče Jože in mama Karolina Zorko 

14. 1. PON Oton, redovnik 
Krška vas 18'00 Horvatič Ana in vse ++ Horvatič 
15. 1.  TOR Pavel, puščavnik 
Cerklje 18'00 Franc Drobnič (maša s prvoobhajanci v kapeli) 

16. 1.  SRE Marcel, papež 
Cerklje 18'00 Anton Baznik ob godu in rojstnem dnevu in 6. obl.  

17. 1. ČET Anton, puščavnik (maša v cerkvi pri oltarju s kipom sv. Antona) 
Cerklje 18'00 Oče Anton, godovna, mama Marija in vsi ++ iz družine Račič 

18. 1.   PET Marjeta Ogrska, redovnica (začetek tedna za edinost kristjanov) 
Cerklje 17'00 Sintič Anton ob godu – Mladje / po maši vaje za ministrante 
19. 1.  SOB Makarij, opat 
Cerklje 8'00  Turk Jožefa 
 9'00 Dramska skupina 

20. 1.  NED 2. nedelja med letom C Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo.« (Jn 2,11) 
Cerklje 7'00 Viljem, Minka in starši Grojzdek / ta dan nabirka za ORGLE 
Krška vas 9'00 Branko Avguštin, ob r. dnevu / za farane 
Cerklje 10'30 Alen Valentič in vsi ++cerkljanski kontrolorji / Zorko Katarina in Ana 

21. 1.  PON Neža, mučenka (maša z mlajšimi veroučenci iz Krške vasi) 
Krška vas 16'30 Ob rojstvu otroka Bogu v zahvalo in priprošnjo  
Cerklje 18'00 Srečanje Gospodarskega sveta 

22. 1.  TOR Vincencij, diakon in mučenec  
Cerklje 6'30 Po danem namenu (13. 1.) / maša z veroučenci v kapeli 
23. 1.  SRE Henrik, duhovnik / srečanje ŽPS ob 19'00 
Krška vas 18'00 Rozika Kožar, 5. obl., in brat Joško 

24. 1. ČET Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 6'30 Jazbec Toni, Jožica in Bobi / maša z veroučenci v kapeli 
25. 1.  PET Spreobrnenje apostola Pavla (zaključek tedna za edinost kristjanov) 
Cerklje 17'00 Jože Arh, obl., in vsi ++ iz družine Arh / maša z veroučenci v kapeli  

26. 1.  SOB Timotej in Tit, škofa / škofijski katehetski dan  
Cerklje 7'00 Za ++ duhovnike 

27. 1.  NED nedelja Svetega pisma Neh 8,2-4.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21 

Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali«  

Cerklje  7'00 ++ Kodrič, Lenič in Frančiška Mohor   
Krška vas 9'00 Jožef Štefanič, 30. dan / za farane  
Cerklje 10'30 Zorko Janez in Marinka 

28. 1. PON Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj  
Cerklje 6'30 Po danem namenu (20. 1.) / maša z veroučenci v kapeli 
29. 1.  TOR Valerij, škof 
Krška vas 18'00 Gačnik Terezija, obl., Joško, ob r. dnevu, in vse ++ Gačnik 

30. 1. SRE Martina, mučenka 
Cerklje 6'00 Za naše drage rajne  
31. 1.  ČET Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev 
Cerklje 18'00 Maligoj Vladimir, obl., Ljudmila in Vlado ob rojstnem dnevu  

1. 2.  PET Brigita Irska, opatinja – PRVI PETEK 
Cerklje 18'00 Račič Marija, ob godu / ob 17'00 čaščenje Najsvetejšega  
2. 2.  SOB JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA Mal 3,1-4; Heb 2,14-18; Lk 2,22 

Cerklje 18'00 Marija Vojinov in Branko, Marinček Franc in Pavla, Čembič Katka in 
Milan ter hčerka Martina / DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 

3. 2.  NED 4. nedelja med letom – Sveti Blaž  Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13  
»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30) 

Cerklje 7'00 za farane / ta dan nabirka za BELJENJE 
Krška vas 9'00 Za pozabljene namene 
Cerklje 10'30 Bogolin Rudi, obl. , Urbanč Ivan in družina Urbanč 
4. 2. PON Gilbert, redovni ustanovitelj 
Krška vas 18'00 Piltaver Franc, 3. obl. 

5. 2. TOR Agata, devica in mučenka 
Cerklje 17'00 Marija Žakelj, Milka Turk in Andrej Petrovčič 
6. 2.  SRE Pavel, mučenec (konferenca) 
drugje  Za naše drage rajne   
7. 2.  ČET Koleta, redovnica 
Cerklje 18'00 Tomažin Alojz 
8. 2.  PET Hieronim, redovnik – SLOVENSKI KULTURNI DAN 
Cerklje 8'00 Za našo domovino in kulturo  
Krška vas 17'00 Štefka Jazbec, obl., mož Franc in hči Mihaela 
Cerklje 18'00 PREDSTAVITEV KNJIGE O ŠKOFU LENIČU in kulturni program 

9. 2. SOB Apolonija, mučenka  
Cerklje 8'00  Po danem namenu (27. 1.)  

10. 2.  NED 5. nedelja med letom Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 
»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4) 
Cerklje  7'00 za farane  
Krška vas 9'00 Viktor Ferenčak / pri vseh mašah nabirka za ORGLE 
Cerklje 10'30 Milan Kovač, 2. obl., in mama Rozika Kovač, ob 20. obl. smrti in 100. r. dan 



11. 2.  PON Lurška mati Božja 
Krška vas 18'00 V zahvalo  
12. 2.  TOR Aleksij, škof 
Cerklje  18'00 Za pokojne sodelavce iz naše župnije 
Cerklje 19'00 SREČANJE ŽUPNJISKEGA IN GOSPODARSKEGA SVETA  

13. 2.  SRE Jordan, redovnik 
drugje  Po danem namenu (6. 1.)  
14. 2.  ČET Valentin, mučenec 
drugje  Za pozabljene namene  
15. 2.  PET Klavdij, redovnik / TEČAJ ZA ZAROČENCE V KOSTANJEVICI 
Cerklje  18'00 Matilda Unetič in Frančišek ter vse ++ iz družine Unetič 
16. 2. SOB Julijana, mučenka / TEČAJ ZA ZAROČENCE V KOSTANJEVICI 
Cerklje 8'00 V zahvalo 

17. 2.  NED 6. nedelja med letom Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 
»Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23a) 
Cerklje 7'00 za farane  
Krška vas 9'00 Jankovič Jože, 7. obl.   
Cerklje 10'30 Miha Horžen in starši Horžen in Žugič 
18. 2.  PON Flavijan, škof 
Krška vas 18'00 Zidarič Terezija  
19. 2.  TOR Bonifacij, škof 
Cerklje 17'00 Za mir in blagoslov v družini  
20. 2.  SRE Leon Sicilski, škof 
Cerklje 18'00 Drago Dundovič, 1. obl. 
21. 2.  ČET Peter Damiani, škof 
drugje  Po danem namen (6. 1.)  
22. 2.  PET Sedež apostola Petra 
drugje  Za naše drage rajne 
23. 2. SOB Polikarp, škof in mučenec 
drugje   Po namenu 
24. 2.  NED 7. nedelja med letom  

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 
»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31) 
Cerklje 7'00 za nečaka ob godu in rojstnem dnevu sina 
Krška vas 9'00 Za farane  
Cerklje 10'30 Družina Rudman in Franc Zalokar in njegovi starši  
V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me, 

prosim, obvestite. Za napake se opravičujem. Tekom nedeljskih oznanil jih bom popravil. 

 
ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je potrebno zbrati še 14.894 evrov, za beljenje pa 8.820 evrov. Hvala 
vam za vsak dar, ki ga namenite v ta namen. Nabira se sicer nekoliko počasneje  
kakor prej, vendar se vsak evro pozna in počasi bo vse poplačano. Svoje 
darove lahko oddate v cerkvi, hvaležen sem tudi, če jih sami nakažete na 
župnijski račun TRR: SI56 0237 3025 3984 827 s pripisom »za orgle« ali »za 
beljenje«. Kot sklic lahko uporabite datum nakazila. Hvala vam.  

JASLICE 
Letošnje jaslice so oblikovali mladi, ki sodelujejo pri oratoriju in 9 razred. Posebej 
hvala Barbari Marn. Smreke je daroval Horžen Stane iz Boršta. 
  

6. 1. – SVETI TRIJE KRALJI IN TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
Vsakoletna akcija vedno znova potrjuje vašo dobroto in misijonarji so vam zelo 
hvaležni. Številni projekti, ki so vezani predvsem na šolo in izobraževanje, so bili 
uresničeni prav z vašo pomočjo. Hvala. Tudi letos povabljeni k radodarnosti. Naj 
Bog obilno povrne vašo dobroto.  
 

17. 1. – GOD SVETEGA ANTONA PUŠČAVNIKA  
Njegov kip imamo v cerkvi in zato bomo ta dan obhajali sveto mašo v cerkvi pri 
njegovem oltarju. Vabljeni.  
 

21. in 23. 1. – SREČANJE ŽPS IN GOSPODARSKEGA SVETA 
Novo leto kliče k novim načrtom. Da bi lažje gradili župnijsko skupnost, pridite! 
 

18. – 25. 1. – TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV (18.–25. JANUAR) 
V tem tednu še posebej prosimo in delamo, da bi bili tudi z drugimi krščanskimi 
veroizpovedni bolj eno, bolj enotni.  Božja previdnost je hotela, da ima na poti k 
edinosti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad 
človeškega delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je 
»izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, ampak 
si jo moramo pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostor delovanju 
Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki 
ne bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati 
v središču. Tako je zapisal papež Benedikt XVI. 
 

3. 2. – PREDSTAVITEV PRENOVLJENE ŠTEVILKE TEDNIKA DRUŽINA 
V nedeljo, 3. 2., bo po maši posebej predstavljen tednik Družina. Na voljo bodo 
posebne naročilnice, po katerih boste lahko prejeli tri zaporedne brezplačne 
Družine v februarju in poklonili vam bodo priložnostno darilo: kuharsko knjigo 
»Velikonočni jedilniki«. Vzemimo si čas in poglejmo … 
 

8. 2. – PREDSTAVITEV KNJIGE O ŠKOFU LENIČU 
Patricija Haler je naredila svojo diplomsko nalogo o življenju našega rojaka škofa 
Leniča. V knjigi, ki jo bomo izdali, je svoje delo še precej dopolnila. David 
Smukovič je poskrbel za njegov rodovnik po očetovi in materini strani. V knjigi pa 
je tudi igra »V imenu ljudstva«, ki govori o njegovem življenju in jo lepo 
dopolnjujejo tudi slike iz predstave. Knjiga je barvna, lepo berljiva in krasno darilo. 
Na predstavitvi boste knjigo lahko dobili po delno znižani ceni.   
 

23. 3 . – ROMANJE VEROUČENCEV 
Že sedaj se lahko prijavite za romanje veroučencev. Destinacija je podobna kakor 
lani le da bomo letos obiskali romarsko pot Brinjeva gora nad Zrečami, Stranice, 
kjer nas čaka prijetno presenečenje in mini Zoo land v Slovenskih Konicah. Odhod 
je ob 9'00 zjutraj izpred cerkve in prihod nazaj v večernih urah. Cena romanja je 
10 evrov za otroke in 15 evrov za odrasle. Če je komu zaradi ekonomskih razlogov 
cena previsoka bomo nekako poskrbeli. Cena vključuje prevoz in vstopnice.  
 Prijavite se čim prej.  



STATISTIKA ŽUPNIJE CERKLJE OB KRKI ZA LETO 2018 
Krsti 
V letu 2018 je bilo krščenih 26 otrok, lansko leto 23 otrok, predlansko samo 13. 
V prvem letu življenja 19 krstov, od 2 do 6 let 4 in od 7 let dalje 3. 13 fantov in 
13 deklet. Iz cerkvenega zakona jih je bilo 6, iz civilnega 3, zunajzakonska 
skupnost pa 17. Za otroka je najbolje, če živi v urejeni življenjski skupnosti, kjer 
se imata starša rada. Navadno se takšna starša tudi poročita, ker vesta, da je 
zagotovilo njune ljubezni, potrjene pred Bogom, najboljše za vzgojo otrok.  
Poroke 
V letu 2018 je bilo 6 porok, v lanskem letu nobene. V leničevem letu 2011 je 
bilo 16 porok. Pred poroko je potrebno opraviti pripravo na zakon, v to se bo v 
letošnjem letu med drugim možno vključiti v Kostanjevici od  15. do 17. 
februarja in od 5. do 7. aprila. Vabljeni.  
Pogrebi 
V letu 2018 je bilo 27 pogrebov. V letu 2017 pa 20. 21 je bilo previdenih  in 6 
neprevidenih. 12 je bilo moških in 15 žensk. Prevideni pomeni, da so pred 
smrtjo prejeli zakramente. Mnogi ste zelo lepo poskrbeli, da so bolni prejeli 
zakramente in s tem dali tudi sebi tolažbo za nebesa. Prejeti zakramenti so 
namreč tolažba tako za bolnega kot tudi za svojce, ki ste poskrbeli za blagor 
duše svojih najbližjih. Bilo je kar nekaj tudi civilnih pogrebov. Nekaterih izmed 
njih smo se na vašo željo posebej spomnili pri mašah, kar seveda ni isto kot 
cerkveni pogreb, je pa izraz vaše vere in tudi hvaležnosti do pokojnih ter 
prošnje, da se jih Bog usmili. Povprečna starost umrlih je bila 78 let. V letu 2017 
pa 75 let. Vzrok smrti je v 14 primerih bila kap ali oslabelo srce, v 4 rak in druge 
bolezni ali nesreče. 
V letošnjem letu je umrla tudi moja mama in mi ne gre iz spomina, kako 
sočutno in v velikem številu ste prišli na pogreb, kako ste tudi tisti, ki ste ostali 
doma in tudi tisti na romanju srčno molili. Tako sem tudi sam lahko v najbolj 
polni meri občutil, kako je primerno izraženo sočutje ob smrti v tolažbo in 
pomoč.    
Pri prvem svetem obhajilu je bilo 12 otrok, v letu 2017 pa 21.  
Zakrament svete birme je v letu 2018 je prejelo 29 birmancev.  
Zakonskih jubilantov, ki so na Markovo nedeljo ali kako drugače v okviru 
župnije z blagoslovom praznovali svoj jubilej, je bilo 24, kar je bilo mnogo več 
kot pretekla leta. Ob tem bi se zahvalil posameznim članom ŽPS-ja, ki so 
poskrbeli, da smo skupaj našli, kdo praznuje jubilej in poslali vabila. Hvala. 
Posebej pa hvala jubilantom za lep odziv. 

Verouk poučujejo tri katehistinje, katehist in župnik. Obiskuje ga okoli 130 
otrok. Letošnje veroučno leto je na nek način posebno tudi zato, ker 2. triada 
dela po učbeniku, ki smo ga oblikovali v naši župniji s katehisti. Vsakih 14 dni so 
redne svetopisemske urice za najmlajše od 3–6 let starosti. Otroci radi 
prihajajo tudi zaradi skrbno pripravljenih ur. Redno imajo pripravljeno srečanje 
tudi 9. razred in mladi, ki se pridružijo. 
Na oratoriju, ki je govoril o Frideriku Baragi je bilo 81 otrok, za katere je skrbelo 
nekaj čez 25 animatorjev.  
Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke, je 40.  
Povprečno število nedeljnikov je 335.   
Cerkveni pevski zbor ima okoli 25 članov. Občasno, ob večjih praznikih, pa se 
pridružijo tudi posamezni člani pevskega zbora Ivan Kobal Krška vas in tudi 
nekateri člani kolednikov iz Bušeče vasi ter nekatere ljudske pevke. Več ko je 
pevcev, lepše je.  Cerkveni zbor poje vsako nedeljo ob 7'00 zjutraj pri maši. 
Vabljeni, da se pridružite.  
Zbor DOM (Zbor D-ružin, O-trok in M-ladih) zelo lepo poje vsakih 14 dni in jih 
je vsakič prijetno slišati. Hvala. Vabljeni, da se mu pridružite. Vaje imajo 
navadno uro pred mašo, pri kateri pojejo.   
Občasno pri maši poje tudi Mešani zbor Cerklje ob Krki, ki je letos v cerkvi 
pripravil tudi predbožični koncert. Hvala.  
Letos je bilo sprejetih 9 novih ministrantov.   
Nedeljskih bralcev beril v Krški vasi in v Cerkljah je skupaj 31.  
Poteka tudi Slomškovo bralno priznanje, vendar berejo na žalost zelo malo. 
Povabljeni! 
V duhovno glasbenem večeru 13. januarja 2018 je sodelovala skupina 
2Ribi5hlebov.  
V začetku leta smo imeli dramske večere, kjer smo si na platnu v šestih večerih 
pogledali 6 dram – iger, ki so bile izvedene v zadnjih 10 letih.  
28. 1. je bil izveden svetopisemski maraton – 4 ure neprekinjenega glasnega 
branje svetega pisma.  
V pripravi na novo mašo nas je vsak mesec eno nedeljo obiskal eden od 
jezuitov, ki je pridigal in spovedoval. Na Markovo je jubilante blagoslovil 
provincijal slovenskih jezuitov Ivan Brescani.  
Do nove maše je bil z nami ob vikendih tudi bogoslovec Benjamin Jarkovič, ki 
se je lepo vživel v našo župnijo in marsikje lepo pomagal od verouka do liturgije 
pri sveti maš,i še posebej pa kot ceremonijer pri novi maši. 
  



 
Poseben dogodek, ki nam bo ostal v zelo prijetnem spominu, je bila NOVA 
MAŠA P. BENJAMINA BEVCA in s tem tudi blagoslov, ki ga je prinesel naši 
župniji. Ob tem bi se rad še enkrat zahvalil za vašo nesebično pomoč ob tem 
dogodku. Da se je speklo toliko peciva, prineslo toliko pijače, spletlo okoli 350 
metrov vencev. Šotor, v katerem je bila pogostitev, je bil silno lepo okrašen in 
mnogim so ostali v spominu mladi »kelnarji«, ki so tako usklajeno delali, kot 
pravi profesionalci. Bog vam obilno povrni vse dobro. V okviru nove maše se je 
odvilo veliko stvari. Z vašo pomočjo je na novo prebeljena in so odkrite stare 
poslikave. Postavljene so bile orgle, ki so hkrati nove, od starih pa se je ohranilo, 
kolikor smo mogli, ker jih je delal domačin Andrej Račič. V letošnjem letu ob 
zaključku šolskega leta, ko verjamemo, da bodo vsi stroški del poplačani bo tudi 
blagoslov teh orgel. Bogu resnično hvala, da ob vseh teh delih ni bilo nobene 
nesreče. Hvala pa tudi številnim delavcem - župljanom, ki ste pomagali, da vse 
skupaj ni bilo še dosti dražje. S svojim delom ste mnogo prihranili.  
Stare orgle so zadnjič igrale na veliko noč 2017, to je 16. 4. Ven pa smo jih 
potem pospravili v petek, 19. 5. 2017. Znova pa je zapelo nekaj novih  registrov 
na veliko noč, 1. 4. 2018. Piščali starih orgel so vam še vedno na voljo, če bi kdo 
kakšno hotel imeti za spomin, se oglasite v župnišču. 
6. 5. je bila maša za gasilce v Krški vasi ob 95 letnici delovanja.  
17. 6. je bila v naši župniji dekanijska revija cerkvenih zborov, ki se jo je udeležilo  
10 zborov. Zunaj pod šotorom ste za pevce tudi lepo poskrbeli s pogostitvijo.  
Dobrodelni koncert Karitasa z gosti je bil v nedeljo Kristusa Kralja, 25. 11. Poleg 
rednega nudenja pomoči potrebnim, so obiskali starejše v Domu v Brežicah.      
Kolpingova družina je poleg romanja in pomoči pri oratoriju organizirala tudi 
predavanje Staneta Kerina in pomagala pri drugih župnijskih prireditvah. 

Bili so še številni drugi dogodki, ki so na svoj način zaznamovali 
naš kraj in naše življenje. Vsak dogodek je lep le, če ustvarja lepe 
medsebojne odnose in takih si želimo čim več.     
 
Leto je bilo lepo blagoslovljeno. Ob lepih jaslicah pa se človek 
spomni, kako nas ima Bog rad in kako trud tudi obrodi dobre 
sadove. Še najbolj pa si želimo zdravja in medsebojnega 
prijateljstva. Bog vas blagoslovi.  
 
 

Prijeten spomin na romanje veroučencev na Ptujsko goro 13. 10. 2018  

 
 
Slika ob sprejemu novih ministrantov. V letu 2018 je bilo sprejetih 9 
novih ministrantov. Vesel sem jih in bi si želel, da bi večkrat prišli 
ministrirat tudi med tednom.    

 
 



Miklavž je letos v Cerkljah obdaril 70 otrok, za kar se lepo zahvaljujem 
poleg Miklavža (letos je bil ta Miklavž kar na 7 lokacijah) tudi igralski 
ekipi ter Štefki Bevc. V Krški vasi je ob pomoči KD Ivan Kobal in KS 
Krška vas obdaril 29 otrok. Otroci so odigrali igro o Miklavževem 
življenju in njegovi dobroti, ki je v celoti nastala pod domačo streho.  

 
 

  
 

Zbor DOM zelo lepo obogati bogoslužje pri maši vsakih 14 dni in ob 
večjih praznikih. Hvala vsem članom za vaše veselje in navdušenje, ki 
ga ob petju izražate.  Foto: Barbara Špiler 

 
 

 


