
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi 

za učilnico in kapelo v župnišču. 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
MAREC Cerklje ob Krki Gor. Skopice  Cerkveni MPZ  
APRIL Črešnjice Dol. Skopice MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v 

smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči 

Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili 

na pot novega življenja. (Rim 6,4) 

 

 

FEBRUAR/MAREC 2020 

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 

 
Relikvije svetega Vincencija Pavelskega – ustanovitelja Lazaristov 
in hčera krščanske ljubezni – pri naših sestrah  
 

 
Svetopisemske urice za najmlajše 3–6 let (pred izolacijo) 

Stropna slika v Krški vasi 
prikazuje Sveto trojico in 

Marijo. Oče, ki nas je 
ustvaril, Sin, ki nas je 

odrešil, in Sveti duh, ki 
nas posvečuje v Ljubezni, 
kronajo z nebeško slavo 

našo skupno mater 
devico Marijo. Naj 

posreduje za nas v teh 
negotovih časih in nam 

izprosi potrebnih milosti. 

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. 

DOKLER BO TRAJALO IZREDNO STANJE IZOLACIJE, BOM MAŠE OPRAVLJAL 
ZASEBNO PO VAŠIH NAMENIH. KO BO IZREDNO STANJE ODPRAVLJENO, BO 

SLEDIL RED, KAKOR JE ZAPISAN V ŽUPNIJSKEM LISTU. 
30. 3.  PON Amadej, vojvoda 
Krška vas 19'00 Mirko, 1. obl., in starši Smrekar in Gričar 

31. 3  TOR Benjamin, mučenec 
Cerklje 19'00 Oče Anton Marinček, obl., stari oče Anton, mama Marija in sestra Marica 

1. 4.  SRE Irena in Agapa, mučenki 
Cerklje 6'00 Družina Pungarčič in vse domače, za zdravje in Božjo pomoč 

2. 4.  ČET Frančišek, redovni ustanovitelj 
Cerklje 19'00 Marija in Miha Zlobko in vse ++ iz družine Zlobko 
3. 4.  PET PRVI PETEK / dekanijski spovedni dan (spoved v Leskovcu čez dan) 
Cerklje 17'00 Molitvena ura pred Najsvetejšim (možnost za spoved), OBISK BOLNIKOV 
Cerklje  18'00  Za duše v vicah (Po maši srečanje za ministrante.) 

4. 4.  SOB Izidor, škof 
Krška vas 19'00 Starši, bratje, sestra in vsi ++ iz družine Koretič 

5. 4.  NED CVETNA NEDELJA; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; (Pasijon) Mt 26,14-27,66  
»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! (Mt 21,9)  
Cerklje 7'00 Družina Gramc in Hotko  
Krška vas 9'00 Franc in Slavka ter stari starši Kalin / za farane 
Cerklje 10'30       Škulj Neža in hčerka Rezika 
6. 4.  PON Viljem, opat 
Krška vas 19'00 Rudolf in Slavica Lubšina 
7. 4.  TOR Janez Krstnik de la Salle, duhovnik 
Cerklje 19'00 Družina Vegelj in Potokar (od 18'30 dalje spoveduje g. Robert Smodiš) 
8. 4.  SRE Julija, redovnica 
Cerklje 19'00 Ana Potokar, 7. obl in oče Ivan (od 18'30 dalje spoveduje g. Robert Smodiš) 
9. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 
Cerklje 19'00 Habinc in mož Otto Karasek ob 100. r. dnevu / MOLITVENA URA 

10. 4. PET VELIKI PETEK   
Cerklje  15'00 molitev križevega pota 
Cerklje 19'00 Obredi velikega petka 

11. 4.  SOB VELIKA SOBOTA 
CERKLJE (7'00) blagoslov ognja – blagoslov jedil; Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / 
Gazice (9'15) / Krušče (9'30) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice ( 10'30) / Gor. Skopice (11'00) / 
Boršt (11'30) / Račja vas (12'00) / Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00) 
Cerklje 20'00 VIGILIJA – Rok Turšič ob r. dnevu  

12. 4.  NED VELIKA NOČ; Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 

Cerklje 7'00 za farane    
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc obl.  
Cerklje  10'30 Marjan Kodrič in družina Komatar / Za uspešno zdravljenje 

13. 4.  PON VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Cerklje  7'00 Za pozabljene namene 
Krška vas 9'00 Gramc Franc 
Cerklje 10'30 Srečko Furlan, 5. obl., starše in brate Mlekuž 

14. 4. TOR Valerijan, mučenec 
Bolnica Brežice 19'00 krstna in birmanska botra Glavič Frančiška in Fortuna Rozalija 
15. 4.  SRE Helena, knjeginja 
Cerklje 19'00 Klasič Frančiška, Rudolf in Žarn Antonija 
16. 4. ČET Bernardka Lurška, redovnica 
Cerklje 18'00 Vinko Lopatič, 22. obl.  
Cerklje 18'30 Priprava na krst 

17. 4.  PET Rudolf, mučenec  
Cerklje 17'00 Hribar Franci, 8. obl.   
18. 4.  SOB Evzebij, škof 
drugje  Po danem namenu 

19. 4.  NED 2. VELIKONOČNA NEDELJA; Apd 2,42-47; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27) 
Cerklje 7'00 Družina Vegelj in Potokar 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Starši Zlobko iz Črešnjic 
20. 4.  PON Teotim, škof 
Krška vas 19'00 Ana Jankovič 
21. 4. TOR Anzelm, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje  19'00 Mama Zofija Grubič in brat Jože Žibert iz Kanade ter vsi ++ Žibert in Grubič 
22. 4. SRE Aleksandra, mučenka 
Cerklje 6'00 Po danem namenu 
23. 4.  ČET Jurij, mučenec 
Cerklje  19'00 Retelj iz Gazic 

24. 4.  PET Honorij, škof 
Krška vas 19'00 Marija Račečič 
25. 4. SOB SVETI MARKO – FARNI ZAVETNIK, EVANGELIST – CELODNEVNO ČAŠČENJE 
»Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« (Mt 16,15-16) 
Cerklje  7'00 Za rajne 7'30–8'00 Cerklje / 1 Pt 5,5-14; Ps 89,2-3.6.7.16-17; Mr 16,15-20 
  8'00–9'00 Boršt, Gazice / 9'00–10'00 Hrastje; Račja vas 
Cerklje 10'00 Za zdravje – za uspešno zdravljenje 

11'00–12'00 Krška vas, Župeča vas  

15'00-16'00, Zasap, Črešnjice / 16'00 – Skopice 
Cerklje 17'00 Marjan Retelj, 5. obl. 

26. 4. NED MARKOVA NEDELJA – 3. VELIKONOČNA; Apd 2,14.22-33; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35 
»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 14-15) 

Cerklje  7'00 Klasič Rudolf in Frančiška ter Žarn Antonija                        
Cerklje 10'30 ZA JUBILANTE / Za farane  
Pri maši sodelujejo ZAKONSKI JUBILANTI. Mašuje naš biseromašnik g. prelat Alfonz Grojzdek. 

27. 4.  PON Hozana, devica 
Medžugorje     Po namenu 
28. 4.  TOR Peter Chanel, duh in mučenec 
Medžugorje      Po namenu 
29. 4.  SRE Katarina, devica in cerkvena učiteljica 
Medžugorje  Po namenu 
30. 4.  ČET Jožef Cottolengo, redovni ustanovitelj 
Medžugorje  Po namenu 



 

 

1. 5.  PET JOŽEF DELAVEC 
Cerklje  7'00 V zahvalo 
Krška vas 9'00 Jože Rutar, godovna 
Cerklje  10'30 V zahvalo za rojstvo 

2. 5.  SOB  Atanazij Veliki 
Krška vas 18'00 Komerički Stiepan, obl., in vsi ++ Slakonja in Kovačič 
3. 5. NED 4. POSTNA NEDELJA  - FLORJANOVA NEDELJA Apd 2,14.36-41; 1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10 
Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9) 

Cerklje 7'00 Martin Šoba, 12. obl.  
Skopice pri Gasilnem dom 10'00 Za žive in pokojne gasilce 6. sektorja 

4. 5.  PON Rebeka, redovnica     
Krška vas 18'00 Starši Kožar, 3 brati in Rozika Kožar (sodelujejo vsi veroučenci iz K. v. )  
5. 5. TOR Katarina, redovnica 
Cerklje 18'00 Delivuk Peter in starši, 10. obl. (sodelujojo veroučenci) 

 

V ČASU IZOLACIJE  
Predragi prijatelji.  
Človek je svobodno in družabno bitje. Ko sta ti dve dimenziji postavljeni pred preizkušnjo, 
ju tudi znamo bolje ceniti. Kako je lep prisrčen stisk roke, kako lepo, ko skupaj kakšno 
zapojemo, ko smo lahko blizu drug drugemu. Ko tega ni, je potrebno to na primeren način 
nadomestiti. Lahko se spustimo v brezdelje, gledanje televizije in interneta. Vendar dela v 
lastnem domu nikoli ne zmanjka. Prav je, da tudi ta čas izkoristimo, kar se da dobro. Na 
dan lahko privlečemo razne dragocene spomine, slike, ki nas spomnijo, kdo smo in čemu 
smo posvetili svoje življenje. Posebej bi poudaril, da so lahko taki trenutki »izolacije« zelo 
dobri, da se bolj zavedamo pomembnosti odnosa z Bogom. Vzemi si končno enkrat čas 
za popolnoma osebno molitev – pogovor z Bogom. Načinov je veliko. Najbolj preprost, da 
preberem kakšen odlomek iz evangelija in dopustim, da ne govorim samo jaz, ampak da 
mi spregovori Bog. Spodbujam tudi k družinski molitvi, ki je izredno dragocena. Poglejte 
skupaj kakšen je bil dan, kaj je bilo lepo in če so bila kakšna nesoglasja, da si povemo in v 
sočutju odpustimo in prosimo odpuščanja tudi Boga. Ta odhod v globino je vsekakor 
dobrodošel. Kot duhovnik vam želim biti ob strani. Mašujem po vaših namenih. Maš 
nimam sam. Pri maši so tudi sestre. Če imam namreč pri sestrah kosilo, potem ne vidim 
težav, da ne bi mogel imeti skupaj z njimi tudi svete maše. Vem, da bi močno želeli pri 
sveti maši biti tudi drugi, predvsem svojci tistih, za katere se mašuje. Prosim vas, da to 
vzamete z razumevanjem glede na čas, v katerem živimo. Hkrati pa se vsakič, ko zvoni 
poldne,  spomnite, da se v župniji tudi daruje mašna daritev za naše odrešenje. S sestrami 
vam obljubljamo molitveno podporo. Veseli smo tudi vaših klicev. Posebej bi še poudaril, 
da če bi bil kdo zelo bolan, da me pokličite za maziljenje. Ob tem je zaradi preventive 
predviden zelo kratek čas z bolnikom in domačimi. Ostali zakramenti, ki so preložljivi, naj 
bi se opravili kasneje. Če pa je kdo v smrtni nevarnosti in stiski, pa je duhovnik vedno na 
voljo. Za pogrebe velja, da so v ožjem družinskem krogu, brez maše do preklica. 
Pogrebne maše pa se bodo obhajale, ko se stanje normalizira. Vabim vas, da sledite 

župnijski internetni strani (http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/), ki jo mnogi že obiskujete. 

Izpad nedeljskih maš tudi pomeni, da ni več nobene nedeljske puščice. To sicer trenutno 
ni tako velik problem, ker je nekaj malo rezerve. Če bi pa zelo dolgo trajalo, bi si verjetno 
morali kje sposoditi, da bi lahko plačali osnovne račune. Upajmo, da to ne bo potrebno.  
Srčno upam, da bi se čim prej končali izredni ukrepi, da bi morda vsaj veliko noč lahko že 
obhajali skupaj, vendar zaenkrat še kaže, da bo to zelo težko. V primeru, če bo izolacija 
še vedno veljala, bom kljub temu na veliko soboto ob dogovorjeni uri prišel v vašo vas. 
Ostanite doma!!! Na svoja domače okenske police ali pred vhode postavite velikonočne 
košare z jedili. Sam bom v vaši vasi opravil molitev in blagoslovil jedila, vašo vas, domove 
in domače. Tako boste sprejeli blagoslov, da boste vsaj na ta način imeli nekaj 
konkretnega od velike noči in tudi vsa navodila preventive se bodo upoštevala. Posebej pa 
vas prosim za molitev ob velikonočnih jedeh. Zahvalite se Bogu, da ste lahko skupaj 
zbrani kot družina, prosite za zdravje vseh članov, srečo in blagoslov. Zmolite potem vsaj 
Očenaš in Zdravo Marijo ter Sveti angel v ta namen in srčno se Bogu zahvaljujte drug za 

drugega.   BOG VAS VSE BLAGOSLOVI, DA BI OSTALI STANOVITNI V TEM 
ČASU PREIZKUŠNJE! 



 

 

HOZANA – KLIC ODREŠENIKU 
Priznam, da imam zelo slabo navado. Za veliko noč in božič ne napišem skoraj nobene 
voščilnice. Povozi me čas. Verjetno bi moral začeti pisati že prvi teden v postu. Kljub temu 
nekateri ne obupajo nad mano. Vsako leto dobim nekaj voščil, ki se jih razveselim in Boga 
prosim, da vsem tem prijateljem to dobro delo pozornosti obilno poplača. Nekateri se pri 
voščilih zelo potrudijo. Pogled se mi ustavi pri motivih, ki so naslikani na karticah in na 
besedilu. Pri kupljenih voščilnicah opazim, da so ene prirejene bolj vernim, druge pa manj 
vernim. Izbira primerne sveže misli ob veliki noči dela mnogim težave. Kako povedati že 
2000 let znano resnico, da je Jezus vstal in da nas je s svojim križem in vstajenjem 
odrešil. Gledam različne primere in se pri marsikateri voščilnici vprašam, če so sploh imeli 
namen to napisati – namreč da je Jezus, naš Odrešenik vstal in nas odrešil. Besede in 
slike so odete v pisano zelenje z zajčki in jajčki. Zdi se mi, kakor da kličejo »hozana«, kot 
so klicali Jezusu mnogi ljudje med vhodom v Jeruzalem. Klic rešitelju – Odrešeniku. Ne 
zavedamo pa se, kaj to pravzaprav pomeni, sliši se pa dobro. Nam kaj pravzaprav 
manjka, da bi potrebovali kakšno potrebo po rešitvi, po odrešeniku? Krasne, spodbudne 
besede, vendar brez temelja. Prav tako lahko nekdo napiše »blagoslovljeno veliko noč« in 
hkrati kriči na istega Kristusa »križan naj bo«.  
Ne vem, zakaj smo ljudje že od zdavnaj takšne dvoživke. Kako zelo je potrebna 
stanovitnost. Kako pomembno je, da smo trdno zasidrani v ljubezni in dobroti. Kajti 
stanovitnost je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. 
(Heb 10,36)  
Priznam, da imam zelo slabo navado, da ne pišem voščilnic. Letos bo verjetno drugače. 
Spričo izkušnje pandemije je tudi klic po rešitvi pri vseh bolj iskren. Želim vam, da bi 
sprejeli Gospoda Jezus Kristusa kot našega Odrešenika. On je Ljubezen, ki se ne boji 
trpljenja, On je Ljubezen, ki prinaša vstajenje. V njem smo deležni upanja nebes.    
CVETNA NEDELJA 
Cvetno nedeljo bo spremljal blagoslov zelenja, v kolikor bo to mogoče. Če to ne bo 
mogoče, bom na cvetno nedeljo pred cerkvijo v Cerkljah in v Krški vasi dal nekaj v naprej 
blagoslovljenih oljk, da jih lahko čez dan posamično vzamete. 
SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO  
Spovedovanje je bilo predvideno na cvetni petek v Leskovcu in pri nas na cvetno nedeljo 
med križevim potom. G. Robert Smodiš bo na voljo za spoved 7. in 8. aprila od 18'30 
dalje, v kolikor se bodo seveda stvari normalizirale.   
VELIKONOČNO PRAZNOVANJE  
Z nekakšno negotovostjo se oziramo na prihajajoče velikonočne praznike. Obredi 
svetega tridnevja namreč nam lahko zelo podoživijo praznike, da lažje zaslutimo, kako 
nas je Kristus s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil in večno zveličal. V cerkvi bomo Božji 
grob v vsakem primeru pripravili. Če bodo razmere že sproščene, vas srčno vabim k 
udeležbi, če pa bodo izredne razmere še ostale, pa vas tudi vabim k družinskemu 
bogoslužju. Nekaj o tem sem že zgoraj napisal. Še enkrat vabljeni, da v tem primeru še 
bolj redno spremljate župnijsko stran, kjer boste lahko dobili primerno gradivo za lažje 
obhajanje družinskega bogoslužja. Bog vas blagoslovi.  
 

NAŠ FARNI ZAVETNIK – SVETI MARKO Na dan našega farnega zavetnika je 
predvideno celodnevno čaščenje. Vabljeni, v kolikor bodo dovoljevale razmere.   
MARKOVA NEDELJA IN JUBILANTI  
Vsi, ki letos obhajate svoj zakonski jubilej in bi ga radi v hvaležnosti Bogu za skupno 
prehojeno pot tudi blagoslovili, vabljeni, da mi to sporočite na tel. 041/321-019 ali na mail: 
jnzzklj7@gmail.com. Markova nedelja bo 26. 4., ko bo med nami še en jubilant in sicer 
naš rojak, biseromašnik, g. prelat Alfonz Grojzdek. Če bodo razmere še vedno nestabilne 
in bo določena preventiva zaradi virusa še vedno potrebna, pa bomo prestavili blagoslov 
zakonskih jubilantov in biserno mašo na farni dan, ki bo 30. avgusta. Kljub temu je prav, 
da se jubilanti že sedaj prijavite.  
FLORJANOVA NEDELJA 
Letos bo maša za vse žive in pokojne gasilce na Florjanovo nedeljo, 3. 5., ob 10'00 na 
Skopicah pri gasilnem domu. Zahvala gasilcem za vaša dobra dela. Če bodo razmere še 
vedno izredne in bo tudi takrat potrebna izolacija, bomo imeli mašo za gasilce kasneje, po 
dogovoru in bo naknadno oznanjena.  
ŠMARNICE  
V maju bomo obhajali šmarnice. Lepo vabljeni vsi (če bo to dovoljeno), predvsem otroci, 
da počastimo Marijo in jo tudi prosimo zdravja in kar potrebujemo.  
RAZMISLIMO O ODPUŠČANJU  
29. 3. 2020 ob 19'00 je bil predviden pogovor o odpuščanju. Zaradi nam vsem poznanih 
dogodkov in preventive bo to srečanje odpadlo. Upajmo, da se bo za to, ko se stvari 
poležejo, ponovno hitro našla kakšna priložnost.    
OBNOVA KRŠKOVAŠKE CERKVE 
Zahvaljujem se vsem, ki ste že darovali za obnovo cerkve. Verjetno bo spričo nastalih 
razmer šlo bolj počasi, vendar bo šlo. Prosimo, da Bog blagoslovi tudi to delo.  
ROMANJE V MEDŽUGORJE   
Od 27. 4. do 30. 4 je bilo predvideno romanje v Medžugorje. Cena je 120 evrov. Nekaj se 
vas je prijavilo, nekaj mest je še prostih. Seveda pa je zaradi zaostrenih preventivnih 
razmer zelo težko reči, če romanje sploh bo. Zelo velika verjetnost je, da se bo romanje 
prestavilo.  
VOLITVE V GOSPODARSKI IN PASTORALNI SVET  
Bodo, ko se razmere normalizirajo.  
WOLFGANGOVE JASLICE IZ PLETERIJ 
Obnoviti smo dali stare jaslice iz Pleterij. Jaslice je izdelal p. Wolfgang Kogler (1913–
1993) iz pleterske kartuzije. Verjetno je vse skupaj ustvaril okoli 40 ročno izdelanih 
kompletov jaslic. Naše naj bi bile med prvimi. Skušam dobiti informacijo, kdaj smo jih 
dobili v Cerklje. Gotovo je bilo to v času g. Mehleta, okoli leta 1970. Kdor bi o teh jaslicah 
vedel kaj več, naj mi sporoči. V oznanilih iz tistega časa ni nič napisanega.  
NAROČILO MAŠ in VABILO, DA VEČKRAT OBIŠČETE ŽUPNIJSKO STRAN 
Tudi v tem težjem času lahko naročite mašo. Pokličite me na mobitel 041/321-019 ali pa 
mi pišite na mail: jnzzklj7@gmail.com. Zelo pa vas vabim, da večkrat obiščete tudi 
župnijsko stran http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/, kjer boste dobili še druge koristne 
informacije. Še posebej vabljene družine birmancev in ostalih veroučencev. Hvala.  
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