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 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
AVGUST Gazice/Zasap Dol. Skopice MePZ Cerklje ob Krki 

SEPTEMBER Hrastje Gor. Krška vas 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. 

SEPTEMBER 2018 

 

Leto XXXI 

 

 
 

Oratorij in novo šolsko veroučno leto. Nova priložnost za lep 
začetek druženja in skupnega slavljenja dobrega Boga.  

Baragovo geslo:  
»LE ENO JE POTREBNO«  (Lk 10, 42)  

Za Barago je bil to Bog, kaj pa zate? 

 

 
 

Prijavi se čim prej na oratorij 2018 (27. 8.–2. 9. 2018)! 

 

 



20. 8. PON Bernard, opat in učitelj 
Cerklje 19'00 Anica Dušak, 7. dan / Vlado Kožar ob r. dnevu in 20. obl. smrti  
21. 8. TOR Pij X., papež 
Cerklje 19'00 Marija in Anton Račič – obletnica poroke 
22. 8.  SRE Devica Marija Kraljica 
Krška vas 19'00 Slavica Cvetkovič, 30. dan 
23. 8.  ČET Roza iz Lime, devica 
Cerklje 19'00 oče Franc, mama Kristina, brata Ernest, Franc ter Angelca 
24. 8. PET Jernej (Natanael), apostol 
Cerklje 19'00 Terezija Ferenčak, obl., za vse ++ Ferenčakove, Martin Murko, obl., in za 

vse ++ Murkove 
25. 8. SOB Ludvik, kralj  
Zaplaz 10'30 romanje bolnikov in invalidov, starostnikov novomeške škofije na Zaplaz 
Cerklje 17'00 po namenu zaročencev 
26. 8. NED 21. nedelja med letom; Joz 24,1-2.15-17.18; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69) 
Cerklje 7'00 v dober namen 
Krška vas 9'00 Jožko in Rozika Kožar 
Cerklje 10'30 za farane (po maši krsti) 
27. 8. PON Monika, mati sv. Avguština – ZAČETEK ORATORIJA 
Cerklje 6'00 po danem namenu 
28. 8.  TOR Avguštin – oratorijski izlet 
Cerklje 6'00 po danem namenu 

29. 8.  SRE Mučeništvo Janeza Krstnika  
Cerklje 6'00 Milka Turk in Andrej Petrovčič 

30. 8. ČET Feliks (Srečko), mučenec – oratorij v Krški vasi 
Krška vas 6'00 za pozabljene namene  
31. 8.   PET Pavlin, škof 
Cerklje 6'00 + Mladkovičevi z Dol. Skopic  
1. 9.  SOB Egidij (Tilen), opat – oratorij do 12'00 
Cerklje 17'00  Marica Vegelj 

2. 9.  NED 22. nedelja med letom – FARNI DAN – ZAKLJUČEK ORATORIJA 
5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23 

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15) 

Cerklje 9'00 za farane / po maši skupno druženje in predstavitev oratorijskih dejavnosti  

3. 9.  PON Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 
vpis za 1.– 3. razred od 9'00 do 12'00 in od 15'00 do 18'00 
Cerklje 19'00 Jože in Marija Baznik 

4. 9.  TOR Rozalija (Zalka), devica 
 vpis za 4. – 6. razred od 9'00 do 12'00 in od 15'00 do 18'00 
Cerklje 19'00 mama Marija Račič, 4. obl. smrti, in oče Anton, ob rojstnem dnevu 
5. 9.  SRE Mati Terezija, redovnica (pastoralni tečaj) 
Cerklje 19'00 Alojz Retelj, 16. obl. 

6. 9. ČET Zaharija, prerok 
Vpis za 7.– 9. razred od 9'00 do 12'00 in od 15'00 do 18'00 
Cerklje 19'00 Ema Grotoli, 30. dan (živela v Franciji)  
7. 9.  PET Regina, mučenka – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Krška vas 19'00 Slavica Cvetkovič in ++ Kranjc 

8. 9.  SOB ROJSTVO DEVICE MARIJE (župnijsko zahvalno romanje) 
Cerklje 5'30 Mariji na čast / ob 6'00 odhod na romanje 
9. 9.  NED 23. ned. med letom Iz 35,4-7; Ps 146,7-10; Jak 2,1-5; Mr 7,31-37 
In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37). 

Cerklje 7'00  Anica Dušak, 30. dan / za farane / PRI VSEH MAŠAH NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Nikola Krulič ter za vse ++ Krulič in Duhanič 
Cerklje  10'30 Bogomir Gasior, 30. dan / Anton Srpčič, 13. obl., in starši Radanovič                                          
10. 9. PON Nikolaj Tolentinski, spokornik 
Krška vas 18'00 Fortunat in Cvetka Remše 

11. 9.  TOR Bonaventura, redovnik 
Cerklje 19'00 Janez Gramc, obl.  
12. 9. SRE Marijino ime 
Cerklje 6'00 po namenu za rajne 
13. 9.  ČET Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 
Krška vas 19'00 Ivan Gašperin, 2. obl. 
14. 9.  PET POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 
Kapela – dom Brežice 16'00 po namenu za pokojne sorodnike oskrbovancev 
15. 9.  SOB Žalostna Mati Božja / SREČANJE MLADIH V STIČNI 
Cerklje 17'00 po namenu zaročencev 
16. 9.  NED 24. nedelja med letom 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 Franc Drobnič 
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Terezija Kumek, ob rojstnem dnevu / Rajko Jurečič, ob rojstnem dnevu 
17. 9. PON Robert Bellarmin, škof in učitelj 
Krška vas 18'00 Miha in starši Hotko, starši Škofljanec, Škvarčevi 
18. 9. TOR Jože Kupertinski, duhovnik 
Bolnica 19'00 po danem namenu za bolnike 
19. 9.  SRE Januarij, škof in mučenec 
Cerklje 6'00 po namenu za rajne 
20. 9.  ČET Andrej Kim, mučenec 
Cerklje 19'00 Vida, Majda in Anica Račič 
21. 9.  PET Matej, apostol in evangelist 
Krška vas 19'00 Rudolf, obl., Terezija in Franc Lubšina 
22. 9. SOB Mavricij, mučenec 
Cerklje  8'00 po namenu za družino 
23. 9.  NED 25. nedelja med letom Mdr 2,12.17-20; 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 za farane 
Krška vas 9'00 Mihaela in starši Jazbec 
Cerklje 10'30 Terezija Bogolin, poročena Pogledič, 10. obl.  
24. 9.  PON Anton Martin Slomšek, škof 
Krška vas 18'00 po namenu za rajne 
25. 9.  TOR Sergij, menih 
Cerklje 19'00 mama Ana in oče Franc Špiler 
26. 9.  SRE Kozma in Damijan, mučenca 
Cerklje 6'00 Malavašič Branko  



27. 9.  ČET Vincencij, ustanovitelj lazaristov in sester usmiljenk 
Cerklje 19'00 Antonija Kerin, ob r. dnevu 
28. 9.  PET Venčeslav, mučenec 
Cerklje 6'00 po namenu sester 
29. 9. SOB Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli  
drugje  po namenu ob rojstnem dnevu 
30. 9.  NED 26. nedelja med letom 4 Mz 11,25-29; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48 
»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame ...« (Mr 9,42a)  
Cerklje 7'00 za + družino Bevc, Unetič ter Reziko in Ivana 
Krška vas 9'00 za farane  
Cerklje 10'30 Bogomir Gasior 
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. 

ZAHVALA OB NOVI MAŠI 
Dragi župljani, 
dober mesec dni je že minilo od nove maše, ki je več dni močno zaznamovala življenje 
naše župnije. Ti dnevi mi ostajajo v zelo lepem spominu, še posebej pa dolg špalir, s 
katerim ste me sprejeli v soboto zvečer, čudovito okrašena cerkev in šotor ter 
številne čestitke in dobre želje, ki ste mi jih namenili v teh dneh. Hvala vam! 
Ob koncu nove maše sem se že zahvalil vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali, 
da je praznovanje lepo potekalo. Najprej sem se seveda zahvalil Bogu, za vse neštete 
milosti, posebej pa sem izpostavil še moje starše in brata, pa župnika Janeza Žaklja in 
ceremonierja Benjamina Jarkoviča. Drugih župljanov takrat nisem omenjal 
poimensko, ampak sem se le zahvalil posameznim skupinam: pevcem, gasilcem, 
natakarjem … Sedaj imam priložnost, da se ob pomoči staršev in župnika vsem 
zahvalim nekoliko obširneje in izpostavim tudi nekatere posameznike iz župnije, ki 
ste prevzeli nekoliko večje odgovornosti pri organizaciji nove maše. 
V prvi vrsti hvala članom pastoralnega sveta, gospodarskega sveta in ključarjem, ki 
ste že v začetku januarja začeli z načrtovanjem nove maše. Hvala vsem, ki ste pod 
vodstvom Franca Ilca postavili mlaje pri cerkvi in pri šotoru ob Krki. Mislim, da tako 
lepih, predvsem pa tako visokih mlajev v Cerkljah že dolgo nismo videli! Mlaji in 
župnijska cerkev so bili čudovito okrašeni z več kot 350 metri vencev. Hvala vsem iz 
Krške vasi, Skopic, Hrastja, Zasapa, Črešnjic, Cerkelj in Župeče vasi, ki ste kakor koli 
sodelovali pri nabiranju zimzelena in pletenju vencev; po pripovedovanju sodeč vas 
je skupaj sodelovalo okoli sedemdeset župljanov. Posebna zahvala gre Vilmi Kerin, 
Anici Krajan, Veroniki Kovač, Jožici Pfeifer, Reziki Špiler in Andreju Špilerju, ki so 
usklajevali delo, omenil pa bi tudi molitveno skupino iz Krške vasi – tako zaradi same 
molitve za duhovne poklice kot tudi zaradi pletenja vencev. Vsem iskren Bog povrni! 
Hvala tudi vsem, ki ste uredili okolico cerkve ter okrasili cerkev in šotor. Pri krašenju 
cerkve sta imeli glavno besedo Andreja Jurečič in Marta Kodrič, napis v prezbiteriju 
pa je izdelal Gregor Smukovič. Prelepo okrasitev šotora je zasnovala Martina Dvornik, 
Andreja Dvornik pa je bila njena desna roka.  
Na sobotnem sprejemu in na ponedeljkovi zahvalni maši je prepeval združeni 
mladinski pevski zbor pod vodstvom Stanke Turšič, Davida Špilerja in Vida Merljaka, 

začetne vaje pa je vodil Andrej Resnik. Zbor je pel tudi pod šotorom in zelo polepšal 
večer s svojim doživetim in sproščenim petjem. Na nedeljski novi maši pa je pel 
združeni zbor iz Cerkelj in Krške vasi, ki ga je vodil Tine Kerin, na orglah pa ga je 
spremljala Alenka Božič Žibert. Iskrena hvala, ker je vaša pesem tako lepo ozaljšala 
bogoslužje. Ko smo že pri pevcih, naj omenim še moški pevski zbor KD Ivan Kobal iz 
Krške vasi, ki je pripravil sobotno podoknico in zapel med novomašnim kosilom. 
Med bogoslužnimi sodelavci pa ne smem pozabiti še ministrantov: še enkrat jim 
čestitam za prvo mesto, ki so ga dosegli na ministrantskem kvizu v soboto zvečer, 
zahvaljujem pa se tudi bivšim ministrantom, ki ste z Davidom Špilerjem organizirali 
kviz. Pri peki peciva za pogostitev po novi maši ste se izkazale mnoge gospodinje. 
Številni gostje so se čudili, ko so videli toliko različnih vrst odličnega peciva! Iskrena 
hvala! Nad zbiranjem peciva sta bdeli Jožica Piltaver in Rezika Špiler s številnimi 
pomočnicami, za lep potek pogostitve po maši pa je zaslužna Kolpingova družina s 
sodelavci pod vodstvom Irene Rudman.  
Da nismo bili žejni, ste poskrbeli vsi, ki ste darovali sokove, in seveda vinogradniki, 
med katerimi naj posebej izpostavim Franca Hribarja, Janeza Hribarja, Špilarjeve, 
Kodričeve, Horženove, Plevančeve, Prahove, Komatarjeve in še mnoge druge. 
Pri urejanju prometa so imeli glavno besedo gasilci iz Cerkelj. Gasilci iz Cerkelj, 
Pirošice in Skopic so več noči zapored poskrbeli tudi za varovanje prireditvenega 
šotora. Bog vam povrni! Prav tako hvala policistom, ki so v nedeljo večkrat prišli 
naokoli, Komunali Brežice, ki je poskrbela za vodo pri šotoru in pri cerkvi ter za 
kontejnerja za odpadke, ter Vojašnici Jerneja Molana, ki je dala na razpolago 
parkirišče. Iskrena hvala tudi ekipi nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma 
Brežice pod vodstvom dr. Zdenke Marinček. Ker nam je vreme dobro služilo, na srečo 
niste imeli veliko dela, a vaša navzočnost je marsikoga pomirila. 
Za strežbo pri novomašnem kosilu in večerji je poskrbelo okoli 30 mladih iz župnije 
pod vodstvom Martine Dvornik. Odlično ste se pripravili in vaš nastop je vse očaral – 
še posebej, kadar je zapel zvonček. Iskrena hvala tudi županu Ivanu Molanu in Občini 
Brežice za sobotno večerjo ter Andreji Dušak, ki je organizirala zaključni piknik v 
ponedeljek zvečer. V nedeljo zvečer sem imel priložnost, da pod zvonikom posadim 
lipo, ki jo je prispevalo podjetje Rast Baznik iz Krške vasi, vse za posaditev pa je 
pripravil Andrej Špiler. Prav tako hvala Romanu Ograjšku in Tinetu Duhaniču za vso 
pomoč pri organizaciji ter Samu Marinčku in Zdravku Veglju za elektrifikacijo pri 
šotoru. Da nova maša ne bo prehitro utonila v pozabo, sta poskrbela fotografa Žiga 
Lovšin in Luka Rudman; do njunih fotografij lahko dostopate preko povezave na 
župnijski spletni strani. Luka Rudman je skupaj z Gregorjem Smukovičem poskrbel 
tudi za snemanje nove maše. Zahvala gre tudi Roku Retlju, ki je celotno dogajanje 
natančno opisal in objavil. 
Iskrena hvala še enkrat vsem skupaj za vso ljubezen in služenje, ki ste jo pokazali v 
času nove maše. Mnoge nisem omenil, a prav vsak je prispeval pomemben delček k 
lepemu poteku praznovanja. Bog vam povrni za vse vaše darove, delo, potrpljenje, 
molitve in voščila! 
Benjamin 



NABIRKE ZA ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 19.674 evrov. Za beljenje in freske pa še 11.827 evrov.  
Vsem darovalcem iskren Bog povrni in hvala vam. Kot ste lahko videli, v preteklih 
mesecih ni bilo posebej darovanja za orgle ali beljenje. Še zdaleč ne zato, ker bi 
bilo že plačano. To je zato, ker je bilo v zadnjem času še precej drugih stroškov, ki 
so bili zelo nujni za urediti, ampak nisem mogel jemati od tistega, kar je 
namenjeno za orgle in beljenje, drugih darov pa ni bilo dovolj. Tako ste lahko 
videli, da so se tapecirale raztrgane klopi in da so tapecirani tudi sedeži na koru. 
Nove so tudi posode za krašenje in res iskrena hvala vsem, ki ste ob tem pomagali 
(Boršt …). Andrej Turšič je skoraj zastonj dokončal prenovo omar v zakristiji, ki je 
sedaj res nekaj posebnega. Poleg tega so bile opravljena še mnoga manjša dela in 
z zadovoljstvom lahko rečemo, da je vse skupaj res lepo in dobro teklo. Prva večja 
nabirka, ki jo bomo sedaj namenili za orgle, bo na farni dan. Takrat bo tudi 
zaključek oratorija. Hvala vam za vsak vaš dar, ki ga nakažete na račun župnije ali 
oddate v župnišču, daste ob pogrebih ali ob drugih priložnostih. Hvala za vsak vaš 
dar, ki ga namenite za potrebe cerkve. Zaradi vas je sedaj tako lepa.   
ORATORIJ 2018 (27. 8.–2. 9. 2018) 
Konec avgusta bo oratorij. Tema o Indijancih in o Baragi je zelo zanimiva. 
Otroke čim prej prijavite. Prijavnice dobite v cerkvi ali pa na spletni strani 
župnije Cerklje ob Krki  www.zupnija-cerkljeobkrki.si. 
VPIS ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2018/19 
Dragi starši. Na internetni strani ali v cerkvi lahko dobite novo prijavnico za 
vpis k verouku. Dodan je že verjeten urnik verouka. Z veroukom bomo začeli 

po vpisih, drugi teden v septembru.  
OBHAJILO V CERKVI 
Na prejem svetega obhajila se moramo vedno dobro pripraviti. Gre za 
Gospodovo telo, kruh večnega življenja, ki je vreden največjega spoštovanja. 
Obhajilo zato ne smemo prejeti kar mimogrede, ker ga tudi drugi. Ne 
prejmemo ga, če do koga čutimo sovraštvo, če nismo pripravljeni odpustiti, če 
se zavedamo, da tudi zaradi naših grehov ljudje trpijo in že dolgo nismo bili 
pri spovedi. Ne prejmemo ga, če živimo v »neurejeni skupnosti«, to je v izven 
zakonski skupnosti, kjer še odklanjamo Božji blagoslov – poroko. Ko se stvari 
uredijo z dobrim zakonom in obljubo pred vsemi, potem tudi Bog daje 
popolno zagotovilo večne ljubezni po kruhu iz nebes.  
Če je morda kdo od starejših, ki je pripravljen za prejem obhajila, pa ne more 
priti k obhajilu med mašo, naj kdo od bližnjih pove, da se obhaja med mašo v 
sprednjih klopeh ali po maši, da ne ostane brez Božjega kruha. Prav tako pevci. 
Navadno gredo po maši k obhajilu. V primeru pogreba ali kakšnega blagoslova 
pa obhajilo po maši ni možno. V tem primeru pride delivec obhajila na kor med 
mašo in med tistim časom se poje ljudsko ali še bolje – je samo orglarska 
spremljava. Svetemu obhajilu moramo dati mesto svetosti, ki mu pripada, če 
hočemo, da nam bo v večno življenje in ne v pogubljenje. 

ROMANJA 
Obeta se kar nekaj prijetnih romanj v jesenskem času.  

 ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH 
Prvo romanje je romanje bolnikov na Zaplaz, ki bo 25. 8. Odhod iz 
Cerkelj je ob 8'45. Ob 10'00 je na Zaplazu molitev rožnega venca, ob 
10'30 pa sveta maša, ki jo bo vodil novomeški škof Andrej Glavan. 
Pred mašo in med mašo bo priložnost za spoved. Bolniki, invalidi in 
starejši pa bodo lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. 
Po maši je odhod proti domu. Prijave zbiramo v župnišču. Če bo 
večje število prijavljenih, bomo organizirali avtobus, drugače pa 
bomo priskrbeli prevoz z osebnimi avtomobili. Cena romanja z 
avtobusom je predvidoma 10 evrov. 

 ŽUPNIJSKO ROMANJE 

8. 9. bomo opravili zahvalno župnijsko romanje. Predvideno je, da 
gremo v Ludbreg (evharistični čudež), Legrad (Sveta Trojica in 
ornitološki (ptice) rezervat Veliki Pažut) in Marijo Bistrico (največja 
hrvaška Božja pot). Odhod iz Cerkelj bo ob 6'00 zjutraj. Cena 
romanja je 25 evrov. Kosilo bo organizirano, vendar ni všteto v 
ceno. Če ne bo dovolj prijavljenih, romanje odpade. 

 ROMANJE VEROUČENCEV  
Začetek oktobra bomo opravili romanje veroučencev 2., 4. in 6. 
razreda ter njihovih staršev. Kam, naj zaenkrat ostane še skrivnost.  
Romanje ima nekoliko otroški pridih, je nekoliko bolj sproščeno in 
hkrati tudi lepo duhovno doživetje za družine. Lepo vabljeni, da se 
odzovete v čim večjem številu. Cena romanja bo 20 evrov. 

 ŠKOFIJSKO ROMANJE  
Škofija Novo mesto se jeseni odpravlja na škofijsko romanje na 
Madžarsko, od 16. do 19. oktobra 2018. Romanje, ki nas bo 
popeljalo po poteh sv. Martina in prvega madžarskega kralja sv. 
Štefana, bo duhovno povezoval škof Andrej Glavan. Osnovna cena 
romanja je 289 €. Prijavite se lahko v župnišču. 

 IZLET IN ROMANJE KOLPINGOVE DRUŽINE 
Sredi oktobra (19.–22. 10.) bo tudi že tradicionalni vsakoletni izlet 
Kolpingove družine. Tokrat se bomo podali v Strasbourg (Francijo) 
in Švico. To romanje objavljamo samo informativno, ker je avtobus 
že poln. 

 

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

