
Oratorij 2018 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
OKTOBER Račja vas Dol. Krška vas MePZ Cerklje ob Krki 

NOVEMBER Župeča vas Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v župniji. 

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

 

OKTOBER/NOVEMBER 2018 

 

Leto XXXI 
Oktober je mesec rožnega venca. Kliče nas k zahvali za vse 

darove, ki jih prejemamo v življenju, veri in upanju za naprej. 
Sveta Marija, prosi za nas.  

 
Usmili se Gospod tudi vseh naših rajnih in jim podeli 

večni mir in pokoj! 

 



30. 9.  NED 26. nedelja med letom 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 Jožefa Preskar, 7. dan / za + družino Bevc, Unetič ter Reziko in Ivana  
Krška vas 9'00 Srpčič Ivanka, obl., in mož Karel  
Cerklje 10'30 Bogomir Gasior / za farane 
1. 10. PON Terezija deteta Jezusa, devica  
Krška vas 18'00 Terezija in Anton Čebular, starši iz Doba 
Cerklje 19'00 srečanje župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS) 

2. 10. TOR Angeli varuhi / ob 19'00, Slomškov dom Brežice, predavanje škof Anton Stres 
Cerklje 18'00 Miha Horžen, godovna (29. 9.) / maša s prvoobhajanci 
3. 10.  SRE Gerard, opat  
Krška vas  
Cerklje 

18'00 
19'00 

Jože Gerjevič, 3. obl., in mama Draga, ob 90-letnici rojstva 
srečanje župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) 

4. 10.  ČET Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 
Krška vas 18'00 Franc Piltaver, ob r. dnevu in godu, za starše in vse ++ Piltaver 
Cerklje 19'00 Jože, Mira ter Janez in Jožefa Špiler ter Vida Janževec 
5. 10. PET Marija Favstina, redovnica – PRVI PETEK (obisk bolnikov) 
Cerklje 18'00 Horžen Alojz, 6. obl., in vsi ++ Horžen 
6. 10. SOB Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov  
Cerklje  8'00 Alojz Drobnič in vsi ++ Drobnič/ po maši srečanje za ministrante 
Cerklje 11'30 po namenu zaročencev 
Cerklje  19'00 prireditev ob prazniku KS Cerklje ob Krki v dvorani gasilskega doma 

7. 10. NED 27. nedelja med letom; 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 za vse ++ izgnance v II. svetovni vojni / za farane   
Krška vas 9'00 Lubšina Slavica, 30. dan 
Cerklje 10'30 Martina Pleteršnik, 30. dan / Jožica Zlobko 
8. 10. PON Pelagija, spokornik 
Krška vas 17'00 Zidarič Terezija, ob rojstnem dnevu / maša z veroučenci K. v.  
9. 10.  TOR Dionizij, škof in mučenec 
Cerklje 19'00 Ambrožič Anton, 10. obl.  

10. 10.  SRE Florencij, mučenec 
Cerklje 6'30 Milka Turk in Andrej Petrovčič 

11. 10. ČET Filip, diakon 
Cerklje 6'30 ++ Dušakovi iz Semiča / maša z veroučenci 
12. 10.   PET Maksimiljan Celjski, mučenec 
Cerklje 18'00 Bogomir Gasior 
Krška vas 19'00 Jože Gerjevič, 3. obl., in mama Draga, ob 90. rojstnem dnevu 

13. 10.  SOB Koloman, mučenec 
Ptujska gora 11'00  Po namenu 

14. 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 farane  
Krška vas 9'00 Bogolin Ana, 30. dan / starši in stari starši Teršelič 
Cerklje 10'30 Stane Turšič, 8. obl.  

15. 10.  PON Terezija Avilska, redovnica in učiteljica 
Krška vas 18'00 mama Dornik Alojzija 

16. 10.  TOR Marjeta, redovnica 
Cerklje 6'30 po namenu za rajne / maša z veroučenci 
17. 10.  SRE Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
Cerklje 18'00 Viktor Račič, 30. dan / za družine  

18. 10. ČET Luka, evangelist 
Cerklje 18'00 Ivan in starši Horžen 
19. 10.  PET Pavel od križa, duhovnik 
drugje  po namenu za rajne 

20. 10.  SOB Irena, mučenka 
drugje  v dober namen na čast sv. Jerneja 
Cerklje - dom 19'00 zapojmo čisto po domače – koncert kolednikov 

21. 10.  NED 29. ned. med letom Iz 53,10-11; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45 ali 10,42-45        (Mr 10,45) 
»Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«  

Cerklje  10'30 Jožefa Preskar, 30. dan / za farane     (drugih maš ni zaradi romanja)                                      
22. 10. PON Janez Pavel II., pepež 
drugje  v dober namen na čast Marije 
23. 10.  TOR Janez Kapistan, duhovnik 
Krška vas 19'00 Piltaver Vladimir, obl., Baznik Anton in Ana, Piltaver Martin in Angela ter Pregrad Jože 
24. 10. SRE Anton M. Klaret, škof 
Krška vas 18'00 Slak Franc in Slivšek Martin 
25. 10.  ČET Darinka, mučenka, - Dan suverenosti 
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, starši in Božo Špiler ter stari starši Kerin 
26. 10.  PET Lucijan, mučenec 
Cerklje 17'00 v zahvalo za zdravje / (maša z birmanci II. skupina) 
27. 10.  SOB Sabina Avilska, mučenka 
Cerklje 17'00 starši Rostohar, Franc in Terezija ter sin Franc 
 17'30 srečanje za ministrante 
28. 10.  NED 30. nedelja med letom Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52 
»Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu« (Mr 10,50) 

Cerklje 7'00 po namenu v zahvalo / za farane 
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc 
Cerklje 10'30 Pavla Marinček, obl.  
29. 10. PON Mihael Rua, redovnik / drugje - po namenu za rajne 
30. 10. TOR Marcel, mučenec 
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, 8. obl.  
31. 10.  SRE Januarij, škof in mučenec 
Cerklje 18'00 Žičkar Fanika, 10. obl. 
1. 11.  ČET VSI SVETI, ZAPOVEDAN PRAZNIK Raz 7,2-4.9-14; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12 
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4) 
Cerklje 7'00 Pfeifer Zoran, 4. obl., in za vse ++ Pfeifer 
Cerklje 10'30 Vlado, 30. obl., in Minka Marinček 
Cerklje  13'15 Igor Srpčič in vsi sorodniki 
pokopališče 14'00 molitve za rajne 
Cerklje 17'00 molitev štirih delov rožnega venca za rajne po namenu Očenašev   
2. 11.  PET SPOMIN VERNIH RAJNIH – prvi petek 
Cerklje 7'00 za verne rajne po namenu Očenašev   
Krška vas 9'00 Viki Tomše, ob rojstnem dnevu 
Cerklje 10'30 po namenu svetega Očeta 



3. 11. SOB Viktorin Ptujski 
Cerklje  7'00 za ++ duhovnike in sestre 
4. 11.  NED 31. nedelja med letom – ZAHVALNA 5 Mz 6,2-6; Heb 7,23-28; Mr 12,28-34 
»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34) 

Cerklje  7'00 Gasior Bogomir  
Krška vas 9'00 za farane / za rajne po namenu Očenašev 
Cerklje 10'30 za vse ++ Močnikove, Ignaca Bevca, Unetičeve in Prahove 
5. 11.  PON Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika 
Krška vas 18'00 Martin in Angela Piltaver 
Cerklje 19'00 srečanje župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS) 
6. 11.  TOR Lenart, opat 
Cerklje 18'00 za rajne po namenu Očenašev (maša s prvoobhajanci) 
7. 11.  SRE Ernest, opat 
Cerklje 18'00 starši in Ivan Horžen, Terezija in vsi ++ Lopatič 
Cerklje 19'00 srečanje župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) 
8. 11.  ČET Bogomir, škof 
Krška vas 18'00 Komerički Stepan in njegovi starši ter vsi ++ Slakonja 
9. 11.  PET Posvetitev lateranske bazilike 
Krška vas 18'00 Mariji Pomagaj in Lojzetu Grozdetu v zahvalo 
10. 11. SOB Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj 
Cerklje 8'00 + sestra Amanda 
11. 11.  NED 32. nedelja med letom 1 Kr 17,10-16; Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 ali 12,41-

44  
»Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.« (Mr 12,43) 
Cerklje 7'00 za farane / za rajne po namenu Očenašev 
Krška vas 9'00 Ivan in Jožefa Cvetko 
Cerklje 10'30 ata Martin in mama Rozalija, 110 let rojstva, in brat Jože ml. 
12. 11.  PON Jozofat, škof in mučenec 
Strunjan  po namenu za rajne 
13. 11.  TOR Stanislav Kostka, redovnik 
Strunjan  po namenu za rajne 
14. 11.  SRE Nikolaj Tavelič, mučenec 
Strunjan  po namenu za rajne 
15. 11.  ČET Albert, škof 
Cerklje 18'00 Turšič Pavla, ob 100. obl. rojstva, in sorodniki 
16. 11.  PET Marjeta Škotska 
Cerklje 6'30 po namenu za rajne (maša z birmanci I. skupina) 
17. 11. SOB Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj 
Cerklje  8'00 za rajne po namenu Očenašev 
18. 11.  NED 33. ned. med letom Dan 12,1-3; Ps 16,5.8.9-10.11; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32  
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mr 13,32) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Slak Franc in Slivšek Martin  
Cerklje 10'30 Branko Ambrožič, 6. obl., in mami Jožica 
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. 

 Z ROŽNIM VENCEM V SMERI BOŽJEGA KRALJESTVA (Mr 10,2-16) 

Nastanek rožnega venca in praznik, povezan 
z njim, ki ga obhajamo na rožnovensko  
nedeljo, 7. 10., je nastal prav iz ljubezni do 
Boga in Marije. Že od 12. stoletja naprej se je 
širila pobožnost, v kateri so v molitvi ponavljali 
zdravamarijo. Navada ponavljati 
zdravamarijo trikrat po petdesetkrat, vsega 
skupaj torej 150-krat, kot je število psalmov 
Stare zaveze. Kmalu so takšni ustni molitvi 
začeli dodajati Kristusove in Marijine 
skrivnosti. Nedolgo za tem je ta oblika dobila 
ime »rosarium«, to je venec rož, rožni venec 
po zgledu vencev iz rož, kakršne so tedaj 
ženini polagali na glavo nevestam. 
Uporabljanje vrvice pri molitvi rožnega venca 
in na njej nabranih »jagod« izvira iz praktične 
potrebe, prišla pa je ta navada na zahod iz 
vzhoda, kjer npr. menihi na gori Atos že od 
nekdaj uporabljajo podobno vrvico z 
nabranimi jagodami kakor naš rožni venec 
(imenovan tudi molek). Papež Janez Pavel II. 
je dal tej molitvi poseben pečat potem, ko je 

dodal še 4. del – svetli del rožnega venca, kjer se spominjamo Jezusovega delovanja. 
V hrupu, v vrvežu, v sodobnem tehničnem svetu ni več prostora za molitev, a prav v tem 
nemirnem, hrupnem svetu je molitev še kako potrebna. Molitev je zaupen in vdan 
pogovor z Bogom. Misel na Božjo vsepričujočnost je osnova vsake iskrene molitve. V 
molitvi si izprašujemo vest. Molitev je iskanje zadnjih vzrokov našega ravnanja in 
urejevanje najtežjih in najbolj zapletenih zadev našega srca. V molitvi prodiramo v bistvo 
in smisel življenja. V molitvi iščemo in najdemo tolažbo, v molitvi prosimo odpuščanja za 
krivice, ki smo jih storili Bogu samemu in bližnjemu. V molitvi prosimo za uspeh pri delu, 
za zmago nad kakršnimi koli napori. Molitev nam bo tudi zadnja uteha in pomoč v smrtni 
stiski, ko se bo duša ločila od telesa, stopila pred Boga, na prag večnosti. 
Tudi molitev in pripravljenost sprejemati vsakogar, pa četudi najmanjšega izmed nas, je 
sigurna pot do Božjega kraljestva.  

ZAHVALA OB ORATORIJU 
Lepo se zahvaljujem staršem, da ste svoje otroke zaupali animatorjem, ki so se 
potrudili, da jim je bilo lepo. Hvala vsem, ki ste molili, da nam je bilo naklonjeno lepo 
vreme in da se med oratorijem ni pripetila nobena nesreča. Hvala animatorjem. Ti so 
bili: Barbara Marn, Andreja Dvornik, Tjaša Hribar, Hana Irt, Gašper Marinček, Blaž 
Kerin, Gašper Zagorc, Maja Kerin, Jakob Meserko, Tjaša Zlobko, Matic Plevanič, Anže 
Gramc, Ema Lea in Ana Maja Zorko, Nik Urek, Anita Baškovič, Eva in Ana Kovačevič, 
Tilen Mijoković, Eva in Lea Volčanšek, Tjaša Cvetkovič, Patrik Kožar, Klemen Zupančič. 
Zahvala za pomoč tudi Metki Špiler, Vilmi Kerin, Mariji Zagorc, Ireni Rudman ter 
sestram Emi, Marinki in Juditi. 



VEROUČNI URNIK 
1. razred – nedelja po maši ob 10'30 (11'20–12'00) 
2. razred – nedelja pred mašo 9'40–10'20 
3. razred – torek 18'00 
4. razred – torek 6'30 
5. razred – ponedeljek 6'30 
6. razred – četrtek 6'30 
7. razred – petek 6'30 ali petek 17'00 
8. razred – petek 6'30 ali petek 17'00 
9. razred – petek 19'00 
1. in 2. r. Krška vas – ponedeljek 16'30 
4. do 6. r. Krška vas – ponedeljek 17'00 
 
Otroci naj se redno udeležujejo nedeljskih maš. Birmanske skupine v letošnjem 
letu bodo osnovane kot obvezno sodelovanje v eni izmed župnijskih skupin, 
predvsem bodisi kot ministranti ali v pevskem zboru. Tudi drugi otroci lepo 
povabljeni k sodelovanju.  
 

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA IN GOSPODARSKEGA SVETA 
Kot lahko vidite v koledarju, bo v začetku oktobra in novembra srečanje ŽGS 
in ŽPS. Glede na to, da je bilo marsikaj narejenega na gospodarskem in 
pastoralnem področju (nekatere stvari še niso povsem končane), je treba 
narediti dobro refleksijo. Tudi za naprej nas že čaka nadaljnje delo, za katerega 
bi radi, da bi bilo v čim večjo oporo župniji in kraju. 
 

ROMANJE NA PTUJSKO GORO ZA VEROUČENCE IN STARŠE 
Že nekaj let skupaj z veroučenci in starši spoznavamo božjepotne kraje. Tudi 
tokrat so posebej povabljeni učenci 2., 4., in 6. razreda. Seveda ostaja skupina 
odprta in se lahko pridruži še kak drug romar. Cena romanja je 7 evrov. 
Odhod je v soboto, 13. 10., ob 9'00. Svojo mašo bomo imeli na Ptujski gori ob 
11'00, po maši nam bodo patri še razkazali cerkev. Sledi kosilo iz nahrbtnika. 
Popoldne pa se bomo šli še malo potepat po Ptuju. V poznih popoldanskih 
urah se bomo vrnili domov. Lepo povabljeni, da se pridružite.  
 

NABIRKE ZA ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 17.245 evrov. Za beljenje in freske pa še 10.264 evrov.  
Vsem darovalcem iskren Bog povrni in hvala vam. Hvala vam, kar v ta namen 
darujete tudi ob pogrebih.  
V poletnih mesecih nismo imeli posebnih nabirk za orgle in beljenje, ker se je 
nabralo še precej drugih rednih stroškov (elektrika, vzdrževalna dela …) in je bilo 
treba tudi sprotna dela od nečesa plačevati. 

VSI SVETI – ena sveča in dobrodelni dar za Karitas 
Ob dnevu vseh svetih Slovenci prižgemo več milijonov sveč, kar je v primerjavi 
z drugimi narodi zelo veliko. Prav je, da damo pozornost našim rajnim. 
Vendar, kot uči vera, sta najboljša pomoč našim rajnim molitev in dobra dela. 
Karitas v ta namen že vrsto let vabi, da darujete v dobrodelne namene.   
 
Lepo vabljeni k maši na zapovedan praznik vseh svetih, ko so maše ob 7'00, 
10'30 in 13'15. Po tej maši bodo ob 14'00 molitve na pokopališču v Cerkljah. 
Popoldne ob 17'00 pa bomo molili vse štiri dele rožnega venca za rajne.  
Po običaju lahko napišete na listek svoje rajne in oddate listek po maši v 
zakristiji, v Krški vasi pa na stranski oltar. Hvala ob tem za vsak vaš dar, ki bo 
namenjen za potrebe cerkve. Med molitvijo rožnega venca na vse svete jih 
bomo imenovali in zanje posebej molili. Maše zanje – tako imenovano "po 
namenu očenašev za rajne«, pa bodo opravljene, kakor je zapisano v 
župnijskem listu. Seznam pokojnih, za katere posebej prosimo, pa bo tudi 
napisan na vhodu (v vetrolovu) v cerkvi. 
   
Švicarski terapevt C. G. Jung meni, da lahko samo tisti, ki veruje v večno 
življenje, živi to zemeljsko življenje v polnosti. V sestavku o duši in smrti piše, 
da življenja po smrti ne moremo dokazati. Vendar modrost naše duševnosti 
kaže na to, da s smrtjo ni vsega konec, ampak nas čaka nekaj, kar presega vse 
naše predstave o življenju.  
Kdor ne posluša svoje duše in živi mimo nje, zboli. Trdno se mora oprijeti tega, 
kar ima. Oklepa se svojega premoženja, svojega zdravja, svojega Jaza. Toda, če 
stvari ne moremo spustiti, če se ne moremo osvoboditi, se ne moremo 
preroditi.  
Vera v večno življenje je zato po Jungu pogoj, da tukaj in zdaj živimo v polnosti, 
sproščeno, hvaležno uživamo in znamo tudi spustiti, kar nam je podarjeno.  

 
Kdor želi gledati živega 

Boga 
iz obličja v obličje, naj 

ga ne išče 
na praznem nebu 

svojih misli, 
ampak v dejavni 

ljubezni 
do človeka. 

(Romain Rolland)  
 


