
SPOMNIMO SE … 
Romanje veroučencev je bilo 23. marca. Obiskali smo Stranice, kje 

je nadškof Marjan Turnšek imel za nas mašo in nas nagovoril. Z 

župnikom Petrom Leskovarjem pa smo obiskali župnijsko cerkev v 
Zrečah in romarsko pot Brinjeva Gora, kjer smo opravili križev pot. 

Ustavili smo se še v živalskem vrtu v Slovenskih Konjicah.  

 

 
KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
APRIL Hrastje Dol. Skopice MePZ Cerklje ob Krki 

MAJ Račja vas 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. 

APRIL/MAJ 2019 

Leto XXXI 
 

Sveto tridnevje – veliki četrtek, veliki petek in velika noč so 
najpomembnejši trenutki krščanskega izpovedovanja vere. V 

Kristusu se povezujeta trpljenje in ljubezen ter dokončno 
zmagoslavje našega Boga. Premagan je greh, premagana smrt.  

 
»Če Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in 

prazna tudi vaša vera. … Toda Kristus je vstal od mrtvih, 
prvenec tistih, ki so zaspali.« (1Kor 15,14.20) 



SPOVEDOVANJE v Cerkljah NA CVETNO NEDELJO, 14. 4. – PRIDITE!  

Od 14'00 dalje Robert Smodiš in Janez Žakelj. 

Od 15'00 dalje, ko bo križev pot, spoveduje še dr. Matej Pavlič. 

15. 4. PON Helena, kneginja  
Krška vas 19'00 Hanzi Prah in Frančiška ter Frida Perkman 
16. 4. TOR Bernardka, redovnica 
Cerklje 19'00 Ana, 6. obl., in Ivan Potokar ter stari starši 
17. 4.  SRE Rudolf, mučenec /PO MAŠI VAJE ZA MINISTRANTE 
Cerklje 19'00 Oče Marinček Anton, obl., stari oče Anton, stara mama Marija in teta Marica 

18. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 
Cerklje 18'00 Za duhovnike, za stanovitnost v poklicu– maša z izbranimi apostoli 
19. 4. PET VELIKI PETEK 
Cerklje 10'30 kratek križev pot z duhovniki iz naše dekanije 
Cerklje 18'00 obredi velikega petka – beremo Pasijon 
20. 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 VELIKONOČNA VIGILIJA - Hribar Franc, 7. obl.  
21. 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 - procesija Starši Martin in Ana Duhanič, obl., Franc Felicijan, obl., Jožefa Ignotti  
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Ivan Lepšina / ta dan nabirka za ORGLE 
22. 4. PON VELIKONOČNI PONEDELJEK (ni verouka) 
Cerklje 7'00 Za + starše Čebular 

Krška vas 9'00 Slavica in Rudolf Lubšina, ob r. dnevu 

Cerklje 10'30 Furlan Srečko, 4. obl., starši Mlekuž in Furlan 
23. 4.  TOR Jurij, mučenec (verouk je do konca tedna) 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Retelj iz Gazic 

24. 4.  SRE Fidelis, duhovnik in mučenec 

Cerklje 19'00 Lopatič Vinko, 21. obl. 
25. 4. ČET SVETI MARKO – FARNI ZAVETNIK, EVANGELIST – CELODNEVNO ČAŠČENJE 
Cerklje  6'30 Za rajne (maša z veroučenci) 7'00 – 8'00 Cerklje 
  8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje; Račja vas 
Cerklje 10'00 Za zdravje 

11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas  

15'00- 16'00, Zasap, Črešnjice / 16'00 – Skopice 
Cerklje 17'00 Ana, obl., in Martin Komočar (mašo vodi zlatomašnik g. Milan Kšela) 

26. 4.   PET Marija Mati dobrega sveta 
Cerklje 18'00 Marjan Retelj, 4. obl. / VAJE ZA MINISTRANTE 
27. 4.  SOB Hozana, devica 
Celje 15'00  Zahvalna maša ob 100 letnici samostojne province sester usmiljenk  
28. 4.  NED MARKOVA NEDELJA – JUBILNATI – BELA NEDELJA – ned. BOŽJEGA USMILJENJA  

Apd 5,12-16; Ps 118,2-4.13-15.22-24; Raz 1,9-11.12-13.17-19; Jn 20,19-3           (Jn 20,27) 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«  
Cerklje 7'00 Frančiška Horžen, ob godu in obl., ++ Horžen in Anica Dušak 
Cerklje 10'00 Po namenu zakonskih jubilantov / za farane / SV KRIŽ – PEVSKA REVIJA 

29. 4.  PON Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica 
Krška vas 19'00 Komerički Stepan, 10. obl., in vse ++ Slakonja 
30. 4.  TOR Pij V., papež 
Cerklje 19'00 Antonija, 19. obl., in Karel Drobnič ter vsi ++ iz družine Drobnič 
1. 5.  SRE JOŽEF DELAVEC 
Krška vas 18'00 Leopold Kerin in vse ++ iz rodbine Kerin  
Cerklje 19'00 Krhin Milka 

2. 5. ČET Atanazij, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 19'00 Marija Račič 
3. 5.  PET Filip in Jakob – PRVI PETEK / 18'00- MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
Cerklje 19'00 Marija Zlobko, ob rojstnem dnevu, in Miha / VAJE ZA MINISTRANTE 
4. 5.  SOB Florjan, mučenec – zavetnik gasilcev – PRVA SOBOTA 
Gor. Skopice 18'00 Za žive in pokojne vaščane iz Skopic 
5. 5.  NED 3. velikonočna nedelja Apd 5,27-32.40-41; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19 ali 21,1-14 

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je:»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 

Cerklje  7'00 Horžen Miha, obl. / ta dan nabirka za BELJENJE  
Krška vas 9'00 Mirko Smrekar, 30. dan. / Za farane  
Cerklje 10'30 Za žive in ++ gasilce 6. sektorja 
6. 5. PON Dominik Savio, mladenič 
Krška vas 18'00 Starši Kožar in 3 brate ter Roziko Kožar 
Cerklje 19'00 Turšič Franc in Pavla ter Rok Turšič 

7. 5.  TOR Gizela, opatinja 
Cerklje 19'00 Gramc Franc, obl.  
Cerklje  20'00                PRIPRAVA NA KRST 

8. 5. SRE Bonifacij, papež 
Cerklje 19'00 zdravje, varstvo in blagoslov v zakonu 
9. 5.  ČET LUDOVIKA DE MARILLAC, ustanoviteljica usmiljenk 
Cerklje 19'00 Za zvestobo in stanovitnost v poklicu 

10. 5.  PET Job, svetopisemski mož 
Cerklje 19'00 Močnik Ivan, ob roj. Dnevu / VAJE ZA MINISTRANTE 
11. 5.  SOB Estela, mučenka 

Župeča vas 18'00 Za žive in pokojne vaščane iz Župeče vasi 
12. 5.  NED 4. velikonočna nedelja Apd 13,14.43-52; 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 Jože in Mira Špiler 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Jože Pegam, 20. obl. 
13. 5. PON Fatimska Mati Božja 
Krška vas 18'00 Ob obletnici (70) v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje 19'00 Družina Ilc in Krajan  
14. 5. TOR Bonifacij, mučenec 
Cerklje 19'00 Potokar Ivan 
15. 5.  SRE Zofija, mučenka 
Cerklje 19'00 V zahvalo in priprošnjo 
16. 5.  ČET Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 
Cerklje 19'00 Marija Žakelj, Milka Turk, Andrej Petrovčič, Janez in Mihela Arhar 
17. 5.  PET Jošt, puščavnik 
Cerklje 19'00 Franc Arh in starši ter starši Umek / VAJE ZA MINISTRANTE 



18. 5. SOB Janez I., papež in mučenec 
Ponikva  Srečanje Slomškovega bralnega priznanja – po danem namenu 
Boršt 18'00  Za žive in pokojne vaščane iz Boršta 
19. 5.  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 Za farane 
Krška vas 9'00 Ajster Tone, 7. obl. / pri vseh mašah nabirka za ORGLE 
Cerklje 10'30 Mama Marija in oče Karel Butara / Avgust Gramc 

20. 5.  PON Bernardin , duhovnik 
Krška vas 18'00 Janez Poldan, Frančiška, Franc in Jože Gerjevič  
Cerklje 19'00 Za pozabljene namene 

21. 5.  TOR Krištof in mehiški mučenci 
Cerklje  19'00 Račečič Frančiška, 19. obl., in vse ++ iz družine Račečič 

22. 5.  SRE Marjeta Kasijska, redovnica 
Cerklje  19'00 Družina Duhanič, Ignotti in Dolmovič / 20'00 -ŽPS 
23. 5.  ČET Socerb, mučenec 

Cerklje  19'00 Vse ++ sorodnike Horžen in Žugič 
24. 5.  PET Marija pomočnica kristjanov / VAJE ZA MINISTRANTE 

Cerklje  19'00 Za vse pokojne iz družin Račič, Unetič in Maligoj  
25. 5. SOB Viljem, opat 
Cerklje 16'00 Po namenu zaročencev 
Račja vas 18'00 Za žive in pokojne vaščane iz Račje vasi 

26. 5.  NED 6. velikonočna nedelja Apd 15,1-2.22-29; Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 
»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27) 
Cerklje 7'00 Preskar Ivan, obl. in ob rojstnem dnevu  
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Marija Ondrišova, 4. obl. 

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. 

 
18. 4. – VELIKI ČETRTEK  
Na veliki četrtek dopoldne smo 
duhovniki zbrani na krizmeni maši na 
škofiji, kjer škof posveti tri olja – 
krsto olje, bolniško olje in krizmo. 
Duhovniki obnovimo svoje zaobljube.  
Zvečer slovesno obhajamo sveto 
mašo. Poseben dogodek na ta dan je 
umivanje nog apostolom. Če se le da, 
se iz vsake naše vasi pridruži 
apostolom po en mož. Skupaj na 
koncu maše tudi pospremimo Jezusa na 
Oljsko goro (ječo), kjer nekaj časa molimo. 
Po maši pa se z apostoli srečamo še v župnišču. Hvaležen sem tem 
možem, ki dobrohotno sprejmete dano nalogo. Hvala tudi za vse vaše 
delo, ki ga opravite v prid naši župniji.  

19. 4. – VELIKI PETEK 
Na veliki petek bo v naši župniji potekalo 
srečanje duhovnikov naše dekanije in 
razdelitev olj, ki jih je škof posvetil na 
veliki četrtek. V cerkvi se zberemo 
duhovniki in opravimo kratek križev pot, 
kjer molimo za vse naše župnije v naši 
dekaniji. Vabljeni, da se nam pridružite. 
Zvečer ni svete maše, ampak so obredi 
velikega petka. Spomnimo se 
Gospodovega trpljenja in smrti ter kako 
so Jezusa položili v grob. Zadnji del tega 
obreda bomo letos na poseben način opravili 
s prvoobhajanci in njihovimi starši. Vabljeni 
smo, da zvečer in v soboto še počastimo Jezusa v grobu.  
 
20. 4. – VELIKA SOBOTA 
Zjutraj ob 7'00 je blagoslov ognja, 
ki ga pripravijo mladi. Sledi 
blagoslov jedil po vaseh. Jedila 
predstavljajo Jezusovo trpeče 
telo. Pravi blagoslov jedil je torej 
povezan tudi z našim obiskom 
Jezusa v cerkvi. 
Zvečer ob 20'00 je velikonočna 
vigilija. Vigilija pomeni bdenje. To 
je trenutek, ko človek ne sme misliti 
na čas, ampak ima v mislih samo to, 
kako počastiti vstalega Gospoda, ki 
nam prinaša odrešenje.  
 
21. 4. – VELIKA NOČ  
Velika noč je največji krščanski 
praznik. Je praznik luči, veselja in 
odrešenja. Kakor luč zasveti v temi 
in pokaže pot v temni noči, tako nam 
Kristus prinaša veliko luč. Potrebno 
ji je slediti in pripeljala nas bo do 
nebes. Na veliko noč praznujemo 
Jezusovo vstajenje. Če Kristus ni 
vstal, je prazna naša vera … V Kristusu 
bomo vsi oživeli (1Kor 15,14.22). 



25. 4. CELODNEVNO ČAŠČENJE IN SVETI MARKO 
V četrtek, 25. 4., goduje naš farni zavetnik sveti Marko. Vabljeni k svetim 
mašam ob 6.30, 10.00 in 17.00. Posebej vabljeni k čaščenju in zaključku 
ob 17.00, ko bodo naši pevci zapeli litanije srca Jezusovega. Slovesnost 
bo vodil letošnji zlatomašnik, vsem poznani in dragi župnik iz Brežic – 
Milan Kšela. Naj Bog vidi in usliši našo skupno molitev na priprošnjo 
našega zavetnika – Svetega Marka. Pridite. 
 

27. 4. ZAHVALNA MAŠA OB 100-LETNICI PROVINCE SESTRE 
USMILJENK V CELJU 
V soboto, 27. 4., bo v Celju pri svetem Jožefu zahvalna maša ob 100-letnici 
samostojne province, ki je bila ustanovljena leta 1919. Sestre usmiljenke 
so drugače navzoče na naših tleh že 175 let, saj so leta 1843 prišle v 
Maribor, leta 1852 pa v Ljubljano.  
V naši župniji delujejo sestre od leta 1956. Usmiljenke so nastale v Franciji 
pred več kot 400 leti. Ustanovila sta jih sv. Vincencij Pavelski in sv. 
Ludovika de Marillac (god 9. 5.). Bile so prve sestre, ki niso bile zaprte v 
samostanih, ampak so pomagale najbolj ubogim in zapuščenim na njihovih 
domovih, v bolnišnicah in drugod. Opravljale so mnoga dela za ljudi, ki so 
bili potrebni pomoči. Stregle so zapornikom, ranjenim vojakom, poučevale 
revne deklice in še marsikaj. Tudi danes usmiljenke po vsem svetu 
opravljajo podobno poslanstvo. V okoli 90 državah je približno 9.000 
sester, ki skušajo pomagati ljudem, ki so v največji bedi in stiski. 
Pred drugo svetovno vojno je bilo pri nas zelo veliko število sester. 
Komunistična oblast jih je pregnala iz ustanov, kjer so delale in tudi 
drugače skoraj uničila njihov obstoj. Vendar je Bog dal, da so obstale in 
danes po svojih skromnih močeh skušajo pomagati bolnim, ostarelim, 
zavzemamo se za družine z več otroki, sestre poučujejo verouk in 
podobno. V Sloveniji je trenutno osem skupnosti in okoli 90 sester. V 
Slovensko provinco spadajo tudi še skupnosti na Hrvaškem, v Srbiji in 
Makedoniji. Sestre albanske narodnosti pa imajo svojo pokrajino, kamor 
spadajo skupnosti na Kosovu in v Albaniji. So pa še vedno pod delno 
upravo naše Slovenske province. (povzeto po besedilu sestre Nade Zakrajšek) 
V avli Doma svetega Jožefa si bomo lahko ogledali tudi fotografsko 
razstavo o življenju in delovanju sester pri nas. Kdor bi rad šel z nami v 
Celje, naj se čim prej prijavi v župnišču ali pri sestrah.  
 

28. 4. – JUBILANTI 
Skupaj s poročnimi jubilanti bomo letos obhajali mašno daritev 28. aprila, 
ob 10'00 v Cerkljah. Maše v Krški vasi ob 9.00 in v Cerkljah ob 10.30 ni. 
Po maši bo še slikanje in skupno druženje ob pecivu in dobri pijači. Vsi 
jubilanti se lahko prijavite na e-pošto jnzzklj7@gmail.com. Ob prijavi mi 
posredujete svoje točne podatke – ime in priimek ter katero obletnico 
praznujete. Obenem pa je bila dosedanja praksa, da smo par, ko se ga 
blagoslovi, prikazali v cerkvi na panoju ob poroki. Zato vas tudi prosim, da 
mi preko maila posredujete tudi poročno sliko. Če pa vam gre to težje, vas 
lahko tudi obiščem na domu. Prijavite se čim prej, ker s tem tudi lažje 
organiziramo dogodek. Vsi jubilanti lepo vabljeni. Obenem vabim dobre 
gospodinja in gospodarje za pecivo, sok in vino. Hvala.  
 

Maj – ŠMARNICE 
V maju lepo povabljeni k šmarnicam. Letos bomo 
spoznavali zgodbo misijonarja v Sudanu Ignacija 
Knobleharja doma iz Škocjana. Verjetno drugi največji 
misijonar za Baragom. Šmarnice je napisala Berta 
Golob, nekaj malega sem sodeloval pri njihovem 
nastanku tudi sam. Spremno besedo je napisal dr. 
Marko Frelih, kustos v etnografskem muzeju v 
Ljubljani, ki je tudi oblikoval slikovno gradivo. Kdor bi 
to knjigo šmarnic želel imeti doma za branje in kot 
spomin, jo lahko dobi v župnišču. Otroci vabljeni k poslušanju in čaščenju 
Marije, ki jo je Knoblehar imel zelo rad. Po njej je imenoval svojo ladjo na 
Nilu – Jutranja zvezda ali Zgodnja danica (Stella matutina).  
 

MAŠE OB SOBOTIH PO VASEH 
V maju pričnemo z mašami po vaseh. Letošnje leto vas še posebej vabim, 
da bi se skupaj spomnili posebej tistih, ki so umrli v zadnjih 10 letih (ali 
več) iz vasi in da jih pri vaški maši tudi omenimo. Lepo bi bilo, če bi zmogli 
takšen seznam v vasi narediti sami in ga hraniti v kapelici. To je naš 
dragocen spomin na tiste, ki so pustili močne pečate v naši vasi in v našem 
življenju.  
K vaškim mašam lepo povabljeni tudi iz drugih vasi. Hkrati želim izraziti 
lepo zahvalo za vašo skrb za kapelice in okolico, ki so ponekod res izredno 
zgledno urejene. Ponekod se pa tudi trudite, da bi naredili še lepše. Hvala 
vsem, ki se trudite pri tem delu.  
 
5. 5. – GASILCI 
Skupaj z gasilci bomo počastili svetega Florjana v nedeljo, 5. 5., ob 
10'30 v Cerkljah. Hkrati izražam zahvalo gasilcem za vso pomoč, ki jo 
nudite našim krajem in ljudem. Letošnje srečanje pripravlja PGD 
Cerklje ob Krki, Pirošica pa obhaja 70 let delovanja. Čestitke! 

Na sveto tridnevje lepo povabljeni vsi veroučenci. Samoumevno je, 
da se obredov udeležijo birmanci (veliki četrtek, veliki petek in vigilija), ker 
obhajanje velikonočne skrivnosti pomeni temelj naše vere, za birmo pa je 
seveda bolj kot drugo – potrebna vera. Prav tako je zelo zaželeno, da se 
obredov udeležijo tudi prvoobhajanci. Na veliki petek bodo še posebej 
aktivno sodelovali s svojimi starši. Odprimo svoja srca Božji milosti.  
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18. 5. – IZLET NA PONIKVO K ŠKOFU SLOMŠKU 
Slomškovo bralno priznanje poteka letos že 19. leto zapored. V prvih letih 
so se projektu priključili predvsem najmlajši in osnovnošolci, danes pa 
Slomškov bralni koš prinaša knjige za vse generacije. V lanskem letu je 
bilo skupaj okoli 2500 bralcev iz vse Slovenije. Berejo tudi nekateri otroci 
iz naše župnije, vendar jih je vsako leto manj in zelo težko jih je k branju 
vzpodbuditi. Skupno srečanje na Ponikvi bo v soboto, 18. 5., dopoldne. 
Vabljeni, da se mi pridružite.   
Bralno priznanje deluje tudi za starejše, ki bodo imeli svoje srečanje na 
Ponikvi 21. septembra. Več si lahko preberete na http://sku.rkc.si/wp-
content/uploads/2018/09/Dopis-SBP-2018-2019_ekran-1.pdf . 
Letošnja spodbudna misel bl. Antona Martina Slomška ob tem srečanju je: 
»Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen«.  

 

Naš rojak zlatomašnik – gospod BORIS ZAKRAJŠEK 
Življenjepis, kakor ga je spisala njegova rodna sestra s. Nada Zakrajšek  

Moj brat Boris se je rodil 9. 4. 1938 na Črešnjicah v župniji Cerklje ob Krki 
kot drugi od treh otrok v verni krščanski družini očeta Jožefa in Ane, roj. Kožar. 
Med drugo svetovno vojno, ko je bil star tri leta, je bila naša družina 11. 11. 1941 – 
sama sem tedaj imela pet let – kot mnogi drugi iz tega kraja nasilno odpeljana v 
nemško taborišče. Najprej so nas nastanili v Leipzigu. V taborišču smo bili lačni, saj 
smo dobili hrane le za preživetje. Ostal mi je v spominu dogodek, ko je brat mamo 
milo prosil kruha, a mu ga ni mogla dati, ker ga ni imela. Večkrat so nas premeščali. 
Bili smo v sedmih taboriščih. Še posebno v sedmem, ob koncu vojne, je bilo zelo 
hudo. Živeli smo v veliki baraki in sirene so nas navadno podnevi in ponoči 
opozarjale na bombne napade. Hiteli smo v zaklonišče ali v bližnji gozd in prosili 
Božje pomoči. Ameriška in angleška letala so prihrumela nenadoma in nikoli nismo 
vedeli, kam bodo odvrgla svoj smrtonosni tovor. 
 Po 2. svetovni vojni leta 1945 smo se po 6-tedenski vožnji v živinskih 
vagonih brez vsega srečno vrnili domov. Naša hišica nas je še čakala. Začeli smo 
novo skromno življenje in bili z vsem zadovoljni. Starši so nas vzgajali v veri in 
naučili ljubiti Boga in bližnjega, s svojim zgledom so nam privzgojili tudi delovne 
navade. 
 Brat je bil živahne narave. Rad se je družil s svojimi sovrstniki še posebno 
pri nogometu. Redno se je ob nedeljah udeleževal sv. maše, ki je bila v tistem času 
ob šesti uri zjutraj, in zvesto prejemal zakramente. Velikokrat smo otroci skupaj s 
starši ob večerih na kolenih molili rožni venec in včasih tudi malo zadremali. 
 Po osnovni šoli v Cerkljah je Boris nadaljeval 3-letno učno dobo in ko je bil 
star 18 let, je postal izučen sobopleskar. Takrat še malo ni pomislil, da bi postal 
duhovnik. Podjetje, pri katerem je bil zaposlen, je pošiljalo njega, kakor tudi druge 
na teren v republike nekdanje Jugoslavije. Tu je marsikaj doživel in videl 
vsakovrstno bedo ljudi. To ga je spodbudilo, da je začel misliti na duhovniški poklic. 
Dokončal je potrebno gimnazijo, šel v bogoslovje in zapel novo mašo leta 1969. 
 Kmalu po novi maši in tudi že v bogoslovju je tedanjemu ljubljanskemu 
nadškofu dr. Jožetu Pogačniku izrazil prošnjo, da bi šel rad v misijone. Odgovoril 
mu je, da bo šel najprej za dve leti na župnijo, potem pa bo videl, če zmore iti v 
misijone. Tako je bil eno leto že kot bogoslovec šestega letnika duhovni pomočnik 
na ljubljanskih Žalah in po novi maši eno leto kaplan v župniji Semič. Ko se je čez 
nekaj časa oglasil pri nadškofu Pogačniku, mu je ta dejal: »Kaj pa še čakate?« in 
dal mu je dovoljenje, da gre za pet let v Brazilijo. Boris je počakal le toliko, da je v 
Semiču nastopil novi kaplan, nato pa odšel. Najprej se je na Dunaju pripravljal na 
delo v misijonih. Tam se je med drugimi srečal s škofom Wagnerjem, ki ga je ves 
čas vsestransko podpiral. 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2018/09/Dopis-SBP-2018-2019_ekran-1.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2018/09/Dopis-SBP-2018-2019_ekran-1.pdf


 V misijone v Brazilijo, ki ima trenutno okoli 210 milijonov prebivalcev, je 
Boris 21. 9. 1971 odšel z enim samim namenom, da bi tam naredil kaj dobrega. Na 
misijonskem polju se je med različnimi ubogimi na obrobju razdajal 27 let na 
pastoralnem področju in tudi drugače. Rad je bil med ljudmi. Skupaj z revnimi je 
zgradil nekaj cerkva. Sam pravi, da je okusil tudi marsikaj težkega. Življenje po 
evangeliju in vera mu je dajala moč pri njegovem misijonskem poslanstvu. 
 V Braziliji je leta 1998 težko zbolel. Dvema operacijama na vratnih 
vretencih je sledila še tretja in po vseh teh posegih so ga v veliki in največji bolnišnici 
v Sao Paulo, ki so jo vodili redovniki karmeličani, komaj rešili. (Trenutno šteje mesto 
Sao Paulo skupaj z okolico 20 milijonov prebivalcev.) Ostal je popolnoma 
nepokreten (tetraplegik) in takšnega so ga po Božji previdnosti iz Brazilije isto leto 
pripeljali v Slovenijo, naravnost na Sočo v Institut za rehabilitacijo. Zaradi skrbne 
zdravniške in terapevtske pomoči, pa tudi njegove močne volje in žive vere je ostal 
živ. Iz Soče je odšel v Duhovniški dom v Ljubljani. Stanje se mu je, čeprav zelo 
počasi, izboljševalo. Od takrat je minilo 20 let in Boris iz Božjih rok sprejema 
življenje, kakršno je. Vesel je, da še lahko vozi avto na ročno upravljanje. V duhu 
in drugače je povezan z mnogimi slovenskimi misijonarji širom sveta. Vesel je 
vsakega njihovega obiska, kot tudi drugih obiskovalcev. Naj bo Bogu hvala za vse! 

KARITAS  

Karitas sedaj deluje v prenovljenih (pospravljenih) prostorih v Cerkljah pod učilnicami. 
Vzrok prestavitve Karitasa iz Krške vasi v Cerklje je prostorska stiska pri verouku v Krški 
vasi. Karitas obratuje vsako drugo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Vabljeni k 
sodelovanju. Vabljeni, da se pridružite kot člani te dobrodelne organizacije in pomagate. 
Nove prostore Karitas bomo uradno blagoslovili na svetega Marka po zaključku 
čaščenja, ki ga bo imel zlatomašnik Milan Kšela. Že sedaj pa lepo povabljeni na romanje 
na Brezje za starejše in bolne, ki ga organizira Karitas. in sicer 15. 6. 2019. 
 

ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 6.351 evrov, za beljenje pa 4.285 evrov. Hvala 
vam za vsak dar, ki ga namenite v ta namen. Hvala vam. Svoje darove 
lahko oddate v cerkvi, lahko jih sami nakažete na župnijski račun TRR: 
SI56 0237 3025 3984 827 s pripisom »za orgle« ali »za beljenje«. Naj Bog 
vidi in vam obilno povrne. 
 

PESEM SVETEGA MARKA – NAŠEGA ZAVETNIKA  

O sveti Marko, srečen si, 

da spremljal si apostole 

in z njimi ves napor delil, 

slavimo te in prosimo. 
 

Odzval si klicu se z neba 

in šel oznanjat Kristusa, 

z apostoli uživaš čast 

in z njimi priprošnjik si naš. 
 

Besedo Božjo si sejal, 

prižigal dušam novo luč, 

bogato vse naj obrodi, 

napolni Božje žitnice. 
 

Ko Kristus pride sodit svet, 

z apostoli ob njem boš stal, 

tedaj izprôsi milost nam, 

da Bog nam grehe odpusti. 
 

Naj, Kristus, tebi bo vsa čast, 

Očetu, Duhu Svetemu, 

naj v slavi Troedinega 

se veselimo vekomaj. Amen.  


