
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto ohranjate 

Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  
Zelo vas vabim, da pri tem plemenitem delu priskočite 

na pomoč v čim večjem številu, da ni vedno to breme na 

enih in istih osebah. Kjer se jih zbere več, je delo 

hitreje končano, pa še prijetno je biti skupaj.  
 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
JUNIJ Hrastje Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
JULIJ Račja vas Gor. Skopice  Cerkveni MPZ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI K 

BOGOSLUŽJU 
Ob nedeljah so maše ob 

7'00 in 10'30 v  Cerkljah in 

ob 9'00 v Krški vasi. 
 

VABLJENI K 

MOLITVI 
Vsak dan pol ure pred 

sveto mašo molimo rožni 

venec. Posebej vabljeni k 

molitvi na prvi petek in 

prvo soboto v mesecu.  
 

DOBRODOŠLI V 

ŽUPNIŠČU 
Duhovnika zagotovo 

dobite po vsaki sveti maši 

ali po spodnjih kontaktih.  

 

Vabljeni k sodelovanju v 

rasti Božjega kraljestva 

med nami kot pevci, bralci, 

ministranti … 

BOG BLAGOSLOVI 

 
    

     

Srce Jezusovo – 
upodobi naše srce po 

svojem Srcu 
Molimo.  
Vsemogočni večni Bog, ozri 
se na Srce svojega preljubega 
Sina in na čaščenje in 
zadoščenje, ki ti ga opravlja v 
imenu grešnikov, in po njem 
potolažen odpusti njim, ki 
prosijo tvojega usmiljenja, v 
imenu istega tvojega Sina 
Jezusa Kristusa, ki s teboj živi 
in kraljuje vekomaj. Amen. 
 
Srce predstavlja sočutje in ljubezen, 
ki presega naš razum. Zatekanje k 
Jezusovemu srcu pomeni zatekanje k 
njegovi ljubezni in skrbi za nas.   

mailto:jnzzklj7@gmail.com


 

 

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 tekom tedenskih oznanil popravil.  

12. 6.  PET Leon III., +816, papež 
Cerklje 19'00 Paolo Medvešček (2. r. – prejme spričevala) 

13. 6.  SOB Anton Padovanski, +1231, manjši brat, cerkveni učitelj, zavetnik zaljubljencev, 
zakoncev, otrok, priprošnjik za izgubljene reči, proti boleznim živine, proti kugi 

Cerklje 12'00 Za zdravje in srečo v družini (maša pri Antonovem oltarju) 

14. 6.  NED 11. NEDELJA MED LETOM; 2 Mz 19,2-6; Ps 100,1-2.3.5; Rim 5,6-11; Mt 9,36-10,8 
»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.«  
Cerklje 7'00 Marija in Janez Zorko   
Krška vas 9'00 Za farane / v zahvalo  
Cerklje 10'30 Branislava  Žarn (maša zadušnica 28. 4.) 
15. 6.  PON Vid, ok. +300, mučenec, zavetnik mladine, gostilničarjev, lekarnarjev, 

gledaliških igralcev, za dobro setev in žetev, proti streli, priprošnjik v sili 
Krška vas 19'00 Mama Alojzija in ata Jože ter brat Jože Dornik (4., 5. r. – prejmeta spričevala) 
16. 6.  TOR Beno, +1106, škof, apostol Lužiških Srbov, zavetnik ribičev in suknarjev 
Cerklje 19'00 Za zdravje (6. r. – prejme spričevala) 
17. 6.  SRE Jan Jenštejn, +1400, bl. praški nadškof  
Krška vas 19'00 Mama Mihaela, 15. obl., in oče Martin ter stric Jože Kodrič 
18. 6.  ČET Gregorij Janez Barbarigo, +1697, škof, zgleden dušni pastir 
Cerklje 19'00 Terezija Ilc, obl. (8. r. – prejme spričevala) 

19. 6. PET SRCE JEZUSOVO / Nazarij, ok. +600, prvi koprski škof 
Cerklje  19'00 V zahvalo za zakon in družino (9. r. – prejme spričevala) 

20. 6.   SOB SRCE MARIJINO, Adalbert, +981, magdeburški nadškof 
Cerklje 10'00 Po namenu za prvoobhajance – PRVO SVETO OBHAJILO 

21. 6.  NED 12. NEDELJA MED LETOM; Jer 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33 
»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt 10,31). 

Cerklje 7'00 Za farane / Alojz Tomažin, godovna  
Krška vas 9'00 Ana Jankovič  
Cerklje  10'30 Anica Horžen, ob r. dnevu 

22. 6.  PON Tomaž More, +1535, državnik in mučenec, zavetnik politikov in državnikov 
Krška vas 19'00 Ravnikar in Kalin 

23. 6. TOR Jožef Cafasso, +1860, voditelj duhovnikov in prijatelj zapornikov 
Cerklje 19'00 g. Anton Bobič / po maši molitvena ura za domovino 
24. 6.  SRE ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, zavetnik tkalcev, krojačev, strojarjev, barvarjev 
Krška vas 19'00 Ivan Lepšina / po maši molitvena ura za domovino 
25. 6. ČET DAN DRŽAVNOSTI /  Viljem, + 1142, opat na Montevergine 
Cerklje 19'00 Na čast sv. Eme v priprošnjo za slovenski narod 
26. 6.  PET Virgilij, ok. +405, zavetnik tridentinske škofije, rudnikov 
Cerklje 19'00 Mama Marija, oče Anton in vse ++ iz družine Račič 
27. 6.  SOB Ema Krška, +1045?, slovenska kneginja 
Hrastje 19'00 Za žive in ++ vaščane Hrastja 

28. 6.  NED 13. NEDELJA MED LETOM; 2 Kr 4,8-11.14-16; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila.« (Mt 10,42) 
Cerklje 7'00 Za farane / Karel, 27. obl., in Marija Butara  
Krška vas 9'00 Franc Piltaver in starši, mama Frančiška ob r. dnevu  
Cerklje 10'30 Vse ++ Močnikove in Prahove, Ignac Bevc ter ++ Unetičevi in Kvartuhovi 

                 POVABILO K MOLITVI ZA DOMOVINO 
Ob 30-letnici slovenske demokracije 
in ob 29. rojstnem dnevu naše države 

tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se 

pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO  S 
TEBOJ BOMO ZMOGLI pred dnevom državnosti 

molitveno povežemo v devetdnevnici za 
domovino, ki bo potekala od 16. do 24. junija 2020. 

V času devetdnevnice bo vsak dan ob 5'00 zjutraj na Radiu Ognjišče 
molitev rožnega venca, ki jo bodo vodili škofje in višji redovni predstojniki. 
K sodelovanju povabljeni vsi, ki jim čas in obveznosti to dopuščajo. V času 
devetdnevnice vsi lepo povabljeni, da v svojih občestvih in skupnostih z 
molitvijo kličemo blagoslova za naš narod in našo domovino. 
23. 6. od 17'30 do 24. 6. do 17'30 bo 24 ur molitve in posta za domovino. 
V naši župniji bo molitev v cerkvi potekala po maši v torek, 23. 6., v 
Cerkljah in v sredo, 24. 6., po maši v Krški vasi. Vabljeni, da se v molitvi 
povežemo z ostalimi župnijami širom naših slovenskih krajev in skupaj 
molimo za blagoslov naše domovine. 
 
— O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in 
je rekel: „Tod bodo živeli veseli ljudje!“ Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil 
po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl 
nanje — puste leže tam, strmé proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. 
Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, 
od štajerskih goric do strme tržaške obali ter od Triglava do Gorjancev, in 
je rekel: „Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo 
vriskanje!“ Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in 
je rodila — vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi 
pred tem čudom božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in 
poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, 
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo; 
bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj 
pripravni za vsakdanjo rabo — ali slovenska beseda je beseda praznika, 
petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in 
zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno 
deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca! 

(Ivan Cankar) 



 

 

ORATORIJ 2020 
V zadnjem tednu avgusta, od 24. do 30. 8., je predviden 
oratorij. Letos je glavna oseba svetopisemska kraljica Estera. 
Animatorji se že pripravljajo, da bodo z otroki ustvarili 
nepozaben teden, kjer bodo ob liku Estere spoznavali 
vrednote, okrepili svojo vero, se igrali in družili. Vabljeni, da 
se pridružite.  
Cena oratorija je kot običajno 30 evrov za enega otroka za 
cel teden. Če sta v družini dva, je cena 25 evrov na osebo, če 

pa so trije ali več iz družine, pa je cena 20 evrov na osebo. Hkrati se priporočamo tudi 
sponzorjem za pomoč, ki je lahko tudi v obliki hrane ali raznovrstnega materiala. Vse 
pride prav. Hvala vam.  
V sredo bo oratorij v Krški vasi, v petek krajši izlet. Skupni zaključek z razstavo izdelkov 
bo v nedeljo na farni dan.  
Seveda je še vedno potrebno upoštevati preventivne ukrepe in pri tem se bomo držali 
navodil, ki so jih v ta namen izdali v okviru oratorija in jih najdete na: 
https://oratorij.net/poepidemski-ukrepi-in-izvajanje-oratorijev-v-letu-2020/. 
 
VREDNOTE PO DNEVIH:  

1. 1. dan: LEPOTA 

3. dan: POST 

 

2. dan: ODGOVORNOST  

4. dan: ZAUPANJE 

   
 

5 dan:  
 

 

 

 

29. 6.  PON PETER IN PAVEL, + 67 (diakonsko in duhovniško posvečenje ob 16'00) 
Krška vas 19'00 Marija Šimen, r. Zakovšek, in mož Albert ter vse ++ Zakovšek 
30. 6. TOR Prvi rimski mučenci pod Neronom, + 64–68 
Cerklje  19'00 Zofka Kruljac / ob 17'45 priprava na krst 
1. 7. SRE Estera, ok. 600 pr. Kr., svetopisemska žena 
Cerklje 19'00 Rade Mihajlovič, starši Bevc in Ana Žust 
2. 7.  ČET Janez Frančišek Regis, + 1640, jezuit, zavetnik vezilj, čipkaric, socialnih delavcev 
Cerklje  19'00 Martin Gramc iz Ljubljane, rojen na Gazicah 

3. 7.  PET Tomaž, ok. +67, apostol / PRVI PETEK (obisk bolnikov) 
Cerklje  18'00 Molitev pred Najsvetejšim  
Cerklje 19'00 Družina Bevc, Unetič in sestra Rezika ter Ivan 
 4. 7. SOB Urh, +973, ausburški škof 
Cerklje 19'00 Za žive in pokojne vaščane Račje vasi 

5. 7. NED 14. ned. /Ciril in Metod / izseljenska ned.; Ezk 34,11-16; 1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16 
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11) 

Cerklje  7'00 Joško Kvartuh ml., Jožefa Kvartuh, obl., in oče Jože Kvartuh st.            
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Avgust Gramc, 2. obl. 

6. 7.  PON Marija Goretti, +1902 mučenka, zavetnica mladih deklet, žrtev posilstva, revežev 

Cerklje    12'00 Za blagoslov v družini 
7. 7.  TOR Vilbalt, +787, popotnik in škof 
Cerklje    12'00 + iz družine Kocmur  
8. 7.  SRE Kilijan, +689, misijonski škof in mučenec / obl. nove maše Benjamina Bevca 
Cerklje  19'00 Za žive in ++ iz Cerkelj (vaška maša) 
9. 7.  ČET Hadrijan III., papež 
Cerklje 12'00 Po danem namenu  
10. 7.  PET Amalija, +690, redovnica, priporočajo se ji ob zlomih in izpahih okončin 
Cerklje  19'00 ++ Dvornik in Rostohar  

11. 7.  SOB  Benedikt, +547, oče zahodnega meništva, zavetnik Evrope in učiteljev, šolarjev 
Cerklje  19'00 Za žive in ++ vaščane Zasapa 
12. 7. NED 15. NED. / MOHOR IN FORTUNAT, ok. +400;  Iz 55,10-11; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23  

ŽEGNANJE V KRŠKI VASI 
»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli.« (Mt 13,17) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Za žive in pokojne vaščane Krške vasi  

13. 7.  PON Henrik, +1024, rimsko-nemški cesar, zavetnik mesta in škofije Basel    
Cerklje 19'00 Rok Turšič, 6. obl., in za starega očeta Franca 
14. 7. TOR Kamil de Lellis, +1614, ustanovitelj reda kamilijancev, zavetnik strežnikov 
Krška vas 19'00 Fortunat Remše in družina 

15. 7.  SRE Bonovantura, +1274, kardinal in cerkveni učitelj, zavetnik teologov, delavcev 
Cerklje 19'00 Za zdravje v družini  

16. 7.  ČET Karmelska Mati Božja (Karmen) (maša pri oltarju Karmelske matere Božje)  
Cerklje  18'00 Ljudmila Maligoj, 16. obl., Vladimir in sin Vlado 

17. 7.  PET Aleš, ok. +500, skrivni spokornik, zavetnik beračev, romarjev, proti potresu 
Cerklje 19'00 Milena Kodrič (maša zadušnica 3. 4.)  

18. 7. SOB Friderik, +838, škof in mučenec iz Utrechta na Nizozemskem 
Cerklje 19'00 Za žive in pokojne vaščane Skopic 

https://oratorij.net/poepidemski-ukrepi-in-izvajanje-oratorijev-v-letu-2020/


 

 

19. 7. NED 16. nedelja med letom; Mdr 12,13.16-19; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43 ali 13,24-30 
»Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila, 
dokler se ni vse prekvasilo.« (Mt 13,33) 

Cerklje  7'00 Za farane            
Krška vas 9'00 Jožefa Beribak, 1. obl.  
Cerklje 10'30 Ana Resnik, 1. obl., in Vladislav, obl., ter ++ Pfeifer 

20. 7.  PON Marjeta Antiohijska, mučenka 

Cerklje    19'00 Franc Potokar 
21. 7.  TOR Lovrenc, c. učitelj 
Cerklje    19'00 Martin Gramc iz Ljubljane (bratranci Gazice 15)  
22. 7.  SRE Marija Magdalena, svetopisemska žena 
Cerklje  19'00 Za pozabljene namene (maša pri oltarju Marije Magdalene) 
23. 7.  ČET Brigita Švedska 
Cerklje 19'00 Anica Čebular in Alojzij  
24. 7.  PET Krištof, mučenec 
Cerklje  19'00 Za zdravje in srečno potovanje  

25. 7.  SOB  Benedikt, opat 
Boršt 19'00 Za žive in ++ vaščane Boršta 

26. 7. NED 17. NEDELJA MED LETOM / Krištofova  1 Kr 3,5.7-12; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52  

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45) 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Mama Uršula, obl. in oče Martin Tomše ter Jože Pavlovič  
Cerklje 10'30 Igor Vukšič, 1. obl.  

27. 7.  PON Gorazd Kliment ter drugi učenci Cirila in Metoda    
Cerklje 19'00 Jože in Leopold Beribak ter vse ++ Koprivc in Beribak 

 

ZAHVALA 
Zahvala vsem tistim darovalcem za maše, ki kljub negotovim časom namenjate svoje darove 
za potrebe župnije. Z vašimi darovi bo narejen WC pri cerkvi, ki bo dostopen tudi invalidom. 
V Cerkljah pred cerkvijo, kjer je že narejen podstavek, bo postavljen kip svetega Marka. V Krški 
vasi bodo uredili polkna in upajmo, da bo mogoče tudi prebeliti notranjost cerkve in urediti 
razsvetljavo po smernicah spomeniškega varstva. Kljub nekoliko negotovim časom se mi zdi 
prav, da se ta dela podpre, ker vsa pripomorejo k lepšemu kraju, v katerem živimo. Hvala vsem 
dobrotnikom, ki k temu prispevate s svojimi darovi, mnogi pa tudi s svojim zastonjskim 
kvalitetnim delom. 
Posebna pohvala velja vaščanom vasi Črešnjice, ki so se lotili zahtevne obnove svoje vaške 
kapelice, in Gazice, kjer so že složno in zelo lepo dokončali obnovo svoje kapelice.   

 
 

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
Evharistija je najdragocenejši zaklad Cerkve. Zato ji je tudi posvečen poseben zapovedan 
praznik, ki nas kot kristjane obvezuje, da se tako kot v nedeljo udeležimo svete maše. Mašo 
bomo pričeli zunaj, kjer so bile žive jaslice. Po pridigi se bomo odpravili v procesiji do štirih 
oltarjev, kjer bomo prosili Božjega blagoslova. Mašo bomo nadaljevali v cerkvi. Zelo lepo 
vabljeni. Pri maši bodo sodelovali prvoobhajanci, ki bodo s tem začeli devetdnevnico pred 
prvim svetim obhajilom, ki bo 20. 6. ob 10'00. Prvoobhajance in njihove družine priporočam 
v molitev.   

 

Predvideni datumi DOGODKOV v naši župniji:  
 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA IN BLAGOSLOV AVTOMOBILOV 
Na Krištofovo nedeljo poteka blagoslov avtomobilov. Hkrati pa tudi misijonska akcija “ZA 
VSAK SREČNO PREVOŽEN KILOMETER STOTIN ZA MISIJONSKI AVTO” ali bolje 
rečeno: »MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI.« Hvala za vsak vaš dar. 
 

 MAŠE PO VASEH:  
Črešnjice – 1. avgust; Gazice – 8. avgust; Župeča vas – 22. avgust. 
 

ORATORIJ V CERKLJAH OB KRKI bo potekal od 24. do 30. avgusta. Prijavnico dobite 
na domači župnijski internetni strani: http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/. 
 

FARNI DAN in zaključek oratorija bo 30. avgusta ob 9'00. 
 

JUBILANTI (zakonski in duhovniški) – 13. september ob 10'00  
Vsem letošnjim jubilantom iskreno čestitam in vas vabim, da skupaj 
praznujemo ta dan. Prosim vas za potrditev udeležbe.  
Mašo vodi naš rojak, letošnji biseromašnik (60 let duhovništva) g. prelat Alfonz 
Grojzdek. Zelo lepo vabljeni.   
 

BIRMA: sobota, 17. 10. 2020, ob 10'00. 
 

DATUMI SLOVESNOSTI PO KRONOLOŠKEM VRSTNEM REDU V NAŠI DEKANIJI: 
Slovesnosti v juniju: 

 Petek, 19. 6., ob 10.00 – Praznik Srca Jezusovega – somaševanje vseh 
dekanijskih duhovnikov jubilantov (in ostalih duhovnikov) na Slinovcah.  

 Nedelja, 21. 6., ob 10.00 – 800 letnica župnije Kostanjevica na Krki.  

 Nedelja, 28. 6., ob 10.00 – zlata maša g. Jožeta Packa na Čatežu ob Savi. 

 Ponedeljek, 29. 6., ob 16.00 – mašniško in diakonsko posvečenje v novomeški 
stolnici. 

Slovesnosti v juliju: 

 Nedelja, 5. julij, ob 10.00 – nova maša g. Blaža Franka v Šentjerneju. 

 Nedelja, 5. julij, ob 10.30 – ponovitev zlate maše g. Jožeta Packa v Sv. Križu. 

 Nedelja, 12. julij, ob 10.00 – zlata maša g. Jožeta Komljanca na Raki. 

 Nedelja, 19. julij, ob 10.30 – ponovitev zlate maše g. Franca Škulja v Sv. Križu. 

 Nedelja, 19. julij, ob 15.00 – zlata maša g. Marka Burgerja pri Sv. Duhu. 

 Sobota, 25. julij, ob 17.00 – sklep celodnevnega češčenja v Kostanjevici na Krki. 
Slovesnosti v avgustu: 

 Nedelja, 9. avgust, ob 10.00 – Lovrenška nedelja na Raki, bogoslužje bo vodil 
naš novomašnik. 

 Ponedeljek, 10. avgust, ob 17.00 – sklep celodnevnega češčenja na Raki. 
 Sobota, 15. avgust, ob 9.00 – farno žegnanje in srebrna maša g. Janeza Zdešarja 

na Veliki Dolini.  


