
IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA

12. Prva resnica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej ljubezni, ki gre vse do 
odpuščanja in darovanja sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem. Kjer je 
torej navzoča Cerkev, tam mora biti tudi očitno Očetovo 
župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, 
mora vsak najti oazo usmiljenja. 

13. Da bi bili sposobni usmiljenja, moramo najprej prisluhniti Božji besedi. 
To pomeni, da je treba ponovno odkriti vrednost tihote za premišljevanje 
Besede, ki nas nagovarja. Na ta način je mogoče zreti Božje usmiljenje in si 
ga privzeti za življenjski slog. 

14. Gospod Jezus nakazuje, kakšni so odseki na romanju, s katerim je 
mogoče doseči ta cilj: »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste 
obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, 
potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naro
mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo« (Lk 6,37
predvsem, naj ne sodimo in ne obsojamo. Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne 
smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo 
na površju, medtem ko Oče vidi v globino. Koliko hudega povzro
ko jih podžigata ljubosumje in zavist! Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, 
je isto, kot da bi ga postavili v slabo luč, umazali njegov ugled in ga pustili v 
zobeh opravljanja. Ne soditi in ne obsojati pa pomeni, da znamo nabrati, kar 
je dobrega v vsakem človeku, in ne dopustiti, da bi moral t
pristranske sodbe ali zaradi našega domišljanja, da vse vemo. Vendar pa to še 
ne zadošča, da bi izrazili usmiljenje. Jezus zahteva, da tudi 
darujemo; da smo orodja odpuščanja, ker smo ga mi že prej prejeli od Boga; 
da smo velikodušni do vseh, vedoč, da tudi Bog velikodušno deli svojo 
naklonjenost vsem nam. 

KRAŠENJE 

APRIL Gazice / Zasap Dol. Skopice
MAJ Hrastje Gor. Krška vas
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo 

v župniji. Bog povrni. ☺
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Leto XXIX      
 
 
Smo sredi praznovanja velikonočnega časa 
noč, praznik vstajenja … Toda kaj pravzaprav praznujemo?
Kristus je vstal. Življenje zmaga nad smrtjo. Luč premaga temo. Velika 
noč je zato praznik pesmi, vstajenjskih 
»Aleluja« v velikonočnem jutru. Velikonočno veselje se ne zadovolji z 
govorjeno besedo, hoče več; hoče vzklikati, hoče peti, hoče vriskati. 
Gospod je vstal!  
Tudi zate velja vzklik … Vstani! 
Postavi se! Kajti Bog ti je pripravil 
pot. Vstani iz svojih grobov, ki si si 
jih sam skopal – ali pa so ti jih 
skopali drugi. Vstani! Odloži 
mrtvaške prte, ki te vežejo! Vstani! 
Stopi iz noči v nov dan! Vstani! Sam 
Bog te vabi in izziva, da te potegne iz grobov tvojega življenja. Kliče t
v življenje, vsem smrtim navkljub. 
Odločilno vprašanje ob vsem tem pa je: Hočeš vstati? Hočeš 
RESNIČNO vstati? Priznam: zunaj je temno in hladno, veter 
neusmiljeno piha. Moraš biti pripravljen, da zapustiš svojo jamo. Samo 
tako, da boš zapustil svojo grobno jamo, boš živel, resnično ŽIVEL!

MARKO - PASIJON LJUBEZNI

http://markopasijonljubezni.wix.com/igra

• SOBOTA 16. 4., ob 1

• NEDELJA
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Kristus je vstal. Življenje zmaga nad smrtjo. Luč premaga temo. Velika 
noč je zato praznik pesmi, vstajenjskih pesmi, polnih veselja, kot zveni 
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Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 

PASIJON LJUBEZNI 
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SOBOTA 16. 4., ob 19'00 

NEDELJA, 24. 4., ob 19'00 

Vse predstave bodo v kulturni dvorani v Cerkljah ob Krki.  



10.4. NED 3. velikonočna Apd 5,27-32.40-41; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19  
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti 

veš, da te imam rad.« (Jn 21,15) 
Cerklje 7'00 za farane  

Karolina Žugič − Hrastje − 10. let  
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc, obl.  
Cerklje 10'30 Ivan Potokar ter Ana Potokar, 3 obl. in ob r. dnevu  

Rok Turšič, ob r. dnevu 
11. 4 PON Stanislav, škof in mučenec 
Krška vas 19'00 Marko in Ana Žibert in ostali sorodniki 
12. 4. TOR Viktor, mučenec 
Cerklje 19'00 Starši, brat Aleksander in Leopold Marinček 
13. 4.  SRE Martin I. papež in mučenec 
Cerklje 19'00 Barbič Zofija, 7. dan / Franc Hribar, 4. obl.  
14. 4.   ČET Valerijan, mučenec 
Cerklje 6'00 Hermina Pacek 
15. 4. PET Helena, kneginja 
Cerklje 18'00 Butara Justina, obl.  
16. 4. SOB Bernardka Lurška, redovnica 
  Po namenu 
Cerklje 19'00 MARKO - PASIJON LJUBEZNI 
17. 4.  NED 4. velikonočna - nedelja dobrega pastirja 

Apd 13,14.43-52; Ps 100,1-2.3.5; Raz 7,9.14-17; Jn 10,27-30 
»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.« (Jn 10,27) 
Cerklje 7'00 Vinko Lopatič, 18. obl. 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 ++ Močnik, Prah, Unetič in Bevc Ignac 
Cerklje 18'00 - 19'30 Srečanje za birmance, starše in botre  
18. 4. PON Evzebij, škof 
Krška vas 19'00 Miha Hodko in starši ++ Škofljanec in Škvarč 
19. 4.  TOR Leon IX, papež 
Cerklje 6'00 V dober namen in zahvalo / 

ob 17'00 sestanek za starše birmancev in prvoobhajance 
20. 4.  SRE Teotim, škof 
Cerklje 19'00 Minka Grojzdek 
 20'00 ŽPS 
21. 4.  ČET Lurška Mati Božja 
Cerklje 6'00 Čebular Anton in Terezija 
22. 4 PET Aleksandra, mučenka 
Cerklje 17'00 Daljša priprava na oratorij 
Krška vas 19'00 Jože in Slavka Ogorevc 

23. 4. SOB Jurij, mučenec 
9'00 - Romanje z učenci 2., 4. in 6. razreda na Zaplaz in Goro 

24. 4. NED 5. velikonočna nedelja Apd 14,21-27; Raz 21,1-5; Jn 13,31-35 
»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 
Cerklje 7'00 Kodrič Marjan, 2. obl. / za farane 
Cerklje 9'30 Zbiranje in slikanje 
Cerklje 10'00 Maša po namenu za jubilante /  
Cerklje  19'00 Marko - pasijon ljubezni 
25. 4. PON Sveti Marko, evangelist  
Cerklje ob 7'00 in ob 10'00: Maša po namenu  
Čaščenje:  8'00−9'00 − Boršt, Gazice / 9'00−10'00 − Hrastje, Račja vas 
                 11'00−12'00 − Krška vas, Župeča vas/ 14'00−15'00 − Cerklje,  
                15'00-16'00 − Zasap, Črešnjice / 16'00−17'00 − Skopice, 
Cerklje 17'00 Retelj Marjan 1. obl. / + + Žibert in Grubič 
26. 4.  TOR Marija, mati dobrega sveta 
Cerklje 6'00 ++ iz družine Drobnič 
27. 4.  SRE Hozana, devica 
Cerklje 19'00 ++ starši Javornik in Gramc, Pavla in Emil 
28. 4. ČET Ludvik Montfortski, duhovnik 
Cerklje 19'00 + Zorko Franc 
29. 4.  PET Katarina Sienska, devica 
Cerklje 6'00 Za srečo v družini  
30. 4. SOB Pij V., papež 
drugje / Po namenu 
1. 5.  NED Jožef delavec /ZAČETEK ŠMARNIC 10,34.37-43; Kol 

3,1-4 Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 

Cerklje 7'00 RAČIČ IZ ŽUPEČE VASI IN JAKOB ŠKRLEC 
SKOPICE 9'00 Za farane / ZA ++ GASILCE našega sektorja 
Cerklje 10'30 ++ IZ DRUŽINE PEGAM IN ŽIBERT IZ CERKELJ 
2. 5.  PON Atanazij, škof 
Krška vas 18'00  ++ družina Jankovič 
Cerklje 19'00 Ambrožič Frančiška, 30. dan 
3. 5.  TOR Filip in Jakob, apostola 
Cerklje 19'00 Hermina Pacek 
4. 5. SRE Florjan, mučenec 
Cerklje 19'00 Gramc Franc − Gazice, 17. obl.  
5. 5.  ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Cerklje 19'00 Barbič Zofija, 30. dan / Marija Javornik 
6. 5.  PET Dominik Savio, mladenič /prvi petek 
Krška vas 18'00 Družina Koretič 
Cerklje 17'45 Čaščenje Najsvetejšega 

Cerklje 19'00 ++ Komočar, Kodrič in Milič 
7. 5. SOB Gizela opatinja 
Skopice 18'00 Po namenu za vaščane Skopic 



8. 5. NED 7. velikonočna nedelja Apd 7,55-60; Raz 22,12-20; Jn 17,20-26 
»In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26) 
Cerklje 7'00 Minka Grojzdek / za farane 
Krška vas 9'00 Marija in Franc Piltaver in ++ Rudman 
Cerklje 10'30 Unetič iz Cerklej 
9. 5. PON Izaija, prerok 
Krška vas 18'00 Angela in Martin Piltaver 
Cerklje 19'00 Rajko Jurečič (r. dan mame) 
10. 5. TOR Job, svetopisemski mož 

Cerklje 19'00 Ivan Močnik (r. dan) 
11. 5.  SRE Estela, mučenka 
Cerklje 19'00 boter Andrej Petrovčič in vsi ++ domači 
12. 5.  ČET Leopold, redovnik 
Cerklje 19'00 Franc in Pavla Turšič ter sorodniki 
13. 5.  PET Fatimska Mati Božja 
Dom Brežice 16'00 Za pozabljene namene 
Krška vas 18'00 Za blagoslov v družini 
Cerklje 19'00 Škofljanec Drago in starši 
14. 5. SOB Bonifacij, mučenec 
Župeča vas 18'00 Po namenu za vaščane Župeče vasi 
15.5. NED BINKOŠTI Apd 2,1-11; Rim 8,8-17; Jn 14,15-16.23-26 
»Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika.« (Jn 14,16) 
Cerklje 7'00 Mira Špiler, 1. obl., Jože Špiler, 4. obl. / za farane 
Krška vas 9'00 Žokalj Rozalija 10. obl in Alojz Žokalj obl.  
Cerklje 10'30 Retelj iz Gazic (srečanje za starejše) 
16. 5. PON Marija, Mati Cerkve 
Krška vas 18'00 Viktor, Ana in Sandi Žibert  
Cerklje 19'00 Minka Grojzdek 
17. 5. TOR Jošt, puščavnik 

Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 7. obl. 
18. 5.  SRE Janez I, papež 
Cerklje 19'00 Barbič Franc in oče 
19. 5.  ČET Urban I, papež 
Cerklje 19'00 Gornjak Franc in Ivanka ter sorodniki  
20. 5.  PET Bernardin, duhovnik 
Krška vas 18'00 Frančiška, Franc Gerjevič in Janez Poldan 
Cerklje 19'00 Franc Lopatič  
21. 5.  SOB Krištof, mučenec 
Boršt 18'00 Po namenu za vaščane Boršta in za +'Frančiško Horžen 
22.5. NED SVETA TROJICA / Prg 8,22-31;Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 
»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15) 
Cerklje 7'00 ++ družine Duhanič, Ignotti, Dolmovič in Deržič 
Krška vas 9'00 Ajster Marija, 5. obl.  
Cerklje 10'30 Ivan Preskar, 5. obl. / za farane 
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 skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 

MARKO −−−− PASIJON LJUBEZNI 

Igra je zelo lepo sprejeta. Hvala igralcem, pevcem in vsem 

sodelavcem. Do sedaj je bila vedno polna dvorana, kar je lepo plačilo 

za trud. Lahko si jo boste ogledali še dvakrat, in sicer v 
 SOBOTO, 16. 4., ob 19'00 ter v NEDELJO, 24. 4., ob 19'00. 

Res bi se rad zahvalil tudi za prostovoljne prispevke, s katerimi smo 
že pokrili stroške igre in nekoliko tudi prihranili za obnovo zvonika. 

http://markopasijonljubezni.wix.com/igra. VABLJENI. 
 

ŽPS 
Člani ŽPS vabljeni na sejo, ki bo v sredo, 20. aprila ob 20'00.  
 

JUBILANTI 
Skupaj z zakonskimi jubilanti bomo letos obhajali mašno daritev 
24. aprila ob 10'00. TA DAN V KRŠKI VASI NI MAŠE! Zaradi lažjega 
obhajanja slavja in da ne bi prihajalo do napak, prosim, da svojo 
udeležbo kot jubilanti javite Hedviki Unetič (031/314-372) do 
nedelje, 17. 4. Jubilanti se zberete pred cerkvijo vsaj 30 minut prej, 
da si pripnete šopek, se slikate in na kratko ponovimo obred. Ob 
slovesni pesmi vstopimo in po pridigi vsak posebej obnovi svojo 
zaobljubo (kakor se bomo dogovorili) in prejme blagoslov. Po 
maši je skupno slikanje pred oltarjem. Zunaj pod križem pa bi se 
skupaj slikali tik pred mašo. Sledi še skupna pogostitev. Že v 
naprej naprošam pridne gospodinje, če bi kaj napekle in kakšen 
kozarec dobrega cvička tudi dobro dene ob taki priliki, ko se 
veselimo skupaj vaše ljubezni in zvestobe.  

ŠMARNICE 
Tudi letos smo lepo povabljeni k 
šmarnicam. V Cerkljah bodo vsak dan 
(razen v soboto in nedeljo) ob 19'00. V 
Krški vasi pa ob ponedeljkih in petkih ob  
18'00. Ob sobotah lepo vabljeni k 
šmarničnim pobožnostim ob kapelicah. To 
je izredno lepa pobožnost k Materi Mariji, 
ki nas vabi k Jezusu. Posebej lepo 
povabljeni otroci.  
 



ROMANJE NA ZAPLAZ IN K MAGDALENI GORNIK 
Tako kot lansko leto bomo tudi letos poromali skupaj z 2., 4. in 6. 
razredom na Zaplaz. Odhod je ob 9'00, prihod pa v večernih urah. 
Obiskali pa bomo tudi grob slovenske mistikinje Magdalene Gornik.  
"Magdalena Gornik je bila kot otrok povsem običajna deklica. Staršem je rada 
pomagala pri delu, do ljudi je bila prijazna in ljubezniva. Rada je bila v družbi 
svojih vrstnic. Že kot otrok je gojila posebno ljubezen in spoštovanje do Jezusa v 
najsvetejšem zakramentu." Bog je na poseben način posegel v njeno življenje 
spomladi leta 1847. Mati jo je poslala na njivo po krmo za prašiče. Ko je prišla blizu 
njive, je pred seboj zagledala neznano ženo, ki se ji je po prisrčnem pogovoru 
predstavila kot Jezusova mati in mati vseh ljudi. Poučila jo je, naj Jezusa ljubi , 
kolikor more, in mu daruje vsako delo. Na dan prvega obhajila ji je dal Jezus 
začutiti del svoje ljubezni. Njene telesne moči so začele slabeti, vedno močneje pa je 
čutila Jezusovo bližino. Leta 1847 je začela obiskovati nedeljsko šolo, a je tako hudo 
zbolela, da je morala ostati v postelji. Nobeno zdravilo ji ni pomagalo. Avgusta 1848 
pa je z drugim Marijinim prikazanjem čudežno ozdravela. Marija ji je obljubila, da 
bo, če bo trdno zaupala v Boga, od njega prejela vse, tudi hrano za svoje življenje. 
Odtlej Magdalena do konca svojega življenja ni zaužila nobene telesne jedi, hranila 
se je s skrivnostno nebeško jedjo. 
Pri Magdaleni so se začele vsak dan dogajati nenavadne reči: zamaknjenja, videnja, 
stigme (znamenja Jezusovih ran), mistično obhajilo, dar spoznavanja notranjega 
stanja duše ... To se je hitro razvedelo in ljudje so v procesijah prihajali na Goro, kar 
je vznemirilo svetne oblasti, ki so zahtevale pojasnila od cerkvenih oblastnikov. Leta 
1852 je sodraški župnik Jožef Lesjak s škofovim dovoljenjem izvedel cerkveno 
preiskavo. Magdalena je bila 40 dni v župnišču v Sodražici. Ob koncu preiskave je 
škofu poročal: "Pri vseh svojih opazovanjih nisem mogel odkriti nobene prevare. 
Zelo bi bil zadovoljen, ko bi se najtrdovratnejši nasprotniki hoteli kot člani 
raziskovalne komisije prepričati o resnici zadeve." Med temi nasprotniki so bili 
nekateri duhovniki. "Ko sem jim pripovedoval o dogodkih na Gori, so gledali name 
večinoma kot prenapeteža ali celo lažnivca." 
Leta 1867 se je Magdalena s svojima sestrama preselila na Bloke k župniku Janezu 
Kapleneku, kjer so ostale vse do njegove smrti leta 1863. Mistični pojavi (stigme, 
čudežna jed, mistično obhajilo) so se še vedno videli in pretresali ljudi. V 
zamaknjenih je veliko trpela, a je vse trpljenje rada vzela nase za odrešenje duš. Leta 
1893 se je preselila nazaj na Goro in 23. februarja 1896 je umrla v sluhu svetosti. 
Duhovnik Dominik Janež, ki je Magdaleno pokopal, je v svojem pismu (verjetno 
škofu Jegliču) zapisal molitev: "Počivaj v miru, blaga 
Magdalena! Trpela si tukaj s Kristusom, na križ bila 
pribita, gotovo se že veseliš v svetih nebesih. Prosi za nas, 
da tudi mi tako voljno trpimo, kot si ti, da tudi mi tako 
častimo Sveto Rešnje telo, tako slavimo Devico Marijo, kot 
si jo častila ti." Njen grob iz leta v leto obiskuje vedno več 
ljudi. To je prošnja, da bi od ljudi "pozabljena" Magdalena 
Gornik dosegla tudi uradno priznanje svetništva, ki ga je, 
kot smo lahko prepričani, pri Bogu že dosegla. 

URNIK MAŠ 
Maše po vaseh ob sobotah so ob 18'00, ker se potem po maši lahko še 
nekoliko zadržimo v skupnem druženju in pogovoru ob jedači in pijači. V 
nekaterih vaseh je to že ustaljena praksa gostoljubja, ki povezuje.  
Nekaj četrtkov je maša zjutraj, ker imam v popoldanskih in večernih urah 
predavanja v katehetsko pastoralni šoli. V petek pa je nekaj večernih maš v 
aprilu ob 18'00 zaradi duhovnih vaj za birmance od drugod v Leničevem 
domu. Hvala za razumevanje.  
 
GASILCI 
Ob godu svetega Florjana bodo praznovali gasilci. Tokrat je skupno 
srečanje v Krški vasi, srečanje pa pripravljajo Skopiški gasilci. Maša 
bo zunaj in bo prostora za vse. Po maši pa bo za vse gasilce še malo 
skupne pogostitve. Res lepo povabljeni. Hkrati želim izraziti prisrčno 
zahvalo za ves vaš trud in požrtvovalnost za dobro.  
 

SESTANEK S STARŠI birmancev in botri  
V nedeljo popoldne, 17. aprila, ob 18'00 bomo imeli skupno srečanje za 

birmance, botre in starše. Dr. Polona Vesel Mušič bo imela spodbudni 

nagovor. Lahko se boste že vpisali na seznam glede obiskov domov in 

blagoslova, kakor je bilo že napisano. Glede same priprave in 
razdelitve vlog pa bomo imeli srečanje v torek, 19. aprila, po 
verouku, kot ste že bili obveščeni po pismu, ki ste ga dobili pred 
birmanskimi duhovnimi vajami. Bolj pomemben je nedeljski 
sestanek, ker bo bolj vsebinski in kar se boste tam dogovorili, 

bomo v torek lahko samo potrdili.  
 

ORATORIJ 
Letošnji oratorij se počasi približuje. Vesel sem novih mladih, ki ste se 
odločno in srčnostjo postavili, da sprejmete nase breme celotedenske skrbi za 
otroke. Bo pa res dobrodošla vsaka pomoč starejših. V petek, 22 aprila, se ob 
17'00 dobimo skupaj na nekoliko daljšem načrtovanju in izdelovanju 
rekvizitov. Ker se bo to delo zavleklo daleč v noč, bo možnost, da ob 
dovoljenju staršev prespite v 
župnišču in potem naslednji dan 
dopoldne nadaljujemo z delom. 
Letošnji glavni lik oratorija bo 
zgodba o  Ostržku. Skupaj si lahko 
veliko pomagamo in tudi lažje 
koordiniramo vse stvari.  Potrebno 
pa je čim prej vse pripraviti, ker 
čas hitro teče ... Hvala vam.  


