
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto ohranjate 

Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  
Vabim vas, 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 in   

prijetno je skupaj narediti dobro delo.  
 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
AVGUST Zasap / Gazice Dol. Skopice MePZ Cerklje 
SEPTEMBER Župeča vas Gor. Krška vas 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 

 
    

     

Molimo. 
Vsemogočni večni Bog, 
brezmadežno Devico Marijo, 
mater svojega Sina, 
si s telesom in dušo vzel v 
nebeško slavo. 
Naj bomo vedno usmerjeni 
v to, kar je Božjega, 
da bomo v nebesih deležni 
njene slave. 
Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, 
ki s teboj v občestvu Svetega 
Duha živi in kraljuje vekomaj. 
 
Slika Marije je vzeta iz našega starega 
bandera, ki je pripadal Marijini družbi.  

Marija v nebesa vzeta – 
Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. 

 

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.  

27. 7.  PON Gorazd Kliment ter drugi učenci Cirila in Metoda, začetek 10. stoletja    
Krška vas 19'00 Jože in Leopold Beribak ter vse ++ Koprivc in Beribak 
28. 7.  TOR Viktor I., + ok. 200, papež 
Cerklje 19'00 Terezija in Alfonz Ferenčak, obl., in vse ++ Ferenčak in Murko 
29. 7.  SRE Marta iz Betanije, 1. stol., sestra Lazarja in Marije, zavetnica gospodinj, kuharic 
Cerklje 19'00 Marija Oštir iz Izvira, mama Terezija in 3-je sinovi 
30. 7.  ČET Peter Krizolog, + 451 cerkveni učitelj, priprošnjik proti mrzlici in steklini 
Krška vas 19'00 Janez Poldan, obl., vse Poldanove in starše, Jože Gerjevič 

31. 7. PET Ignacij Lojolski, + 1556, utemeljitelj jezuitskega reda, duhovnih vaj 
Krška vas  19'00 Marjan in vse ++ družine Zagorc ter starše in brate Dvornik 

1. 8.   SOB Alfonz Marija Ligvorij, + 1787, cerk. učitelj, zavetnik profesorjev, spovednikov 
Črešnjice 19'00 Za žive in pokojne vaščane Črešnjic 

2. 8.  NED 18. 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 Alojz Tomažin, ob rojstnem dnevu 
Krška vas 9'00 Tilka Teršelič, 6. obl.  
Cerklje  10'30 Starši Gramc, Janez in Terezija / Za farane 

3. 8.  PON Lidija, s.p. žena, ok. 52, zavetnica barvarjev 
Krška vas 19'00 Albina Koprivc (živela v Pišecah) 

4. 8. TOR Janez Vianej, 1786-1859, arški župnik, zavetnik dušnih pastirjev 
drugje  Po danem namenu 
5. 8.  SRE Marija Snežna (Nives), Sancta Maria ad Nives (Marijina cerkev v Rimu 366) 
Cerklje 19'00 Botra Ema, 2. obl.  
6. 8. ČET JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 
Cerklje 19'00 Ivan Čebular  
7. 8.  PET Kajtan Tienski, + 1547, duhovnik, priprošnjik proti kugi / PRVI PETEK 
Cerklje 19'00 Ana Dušak, 2. obl.  
8. 8.  SOB Dominik, + 1221, redovni ust. dominikancev, priprošnjik proti toči 
Gazice 19'00 Za žive in ++ vaščane Gazic 

9. 8.  NED 19. 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  
Krška vas 9'00 Krulič Nikola, obl., in vse ++ iz družine Krulič in Duhanič 
Cerklje 10'30 Gaisor Bogomir, 2. obl., in starši Gasior 
10. 8.  PON Lovrenc, + 258, diakon in mučenec, zavetnik ubogih, arhivarjev, knjižničarjev 
Raka   17'00 Za zdravje 
11. 8.  TOR Klara / Cvetana Priol, slov. božja služabnica, 1922-1973, učiteljica glasbe 
drugje   Po danem namenu  
12. 8.  SRE Inocenc XI., bl., 1611-1689, papež 
drugje   Po danem namenu 
13. 8.  ČET Hipolit in Poncijan, + 235, škofa in mučenca, zavetnik uslužbencev v zaporu 
drugje  Po danem namenu 
14. 8.  PET Maksimiljan Kolbe, 1894- 1941, mučenec ljubezni do bližnjega 
Cerklje  19'00 Anica Štefanič, 30. dan  

                  

 

ORATORIJ 2020 – od 24. do 30. 8 
 
Letošnji oratorij bo (naj bi bil), vendar 
bo nekoliko drugačen kakor prejšnja 
leta. Večino časa bomo preživeli na 
odprtem. Ne bo izletov z avtobusom. 
Sprejemamo samo osnovnošolske 
otroke. Z animatorji bomo oblikovali 
manjše skupine, ki bodo stalne, da se 
otroci ne bi mešali med sabo. V čim 
večji možni meri se bomo držali 
ukrepov.  
Hkrati posebej opozarjam, da v 
kolikor starši zaznate pri otroku 
poslabšanje zdravstvenega stanja, da 
ostane doma.  
Priprave na oratorij in oratorij vodita 
Blaž Kerin in Lea Volčanšek. 

 
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, 
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 naj bi bil oratorij v Krški vasi, v petek krajši izlet. Skupni zaključek 
z razstavo izdelkov bo v nedeljo na farni dan. Maša bo takrat zunaj, na 
prostem.  
 

Še več informacij boste dobili na prijavnicah, ki so/bodo dostopne na 
spletni strani župnije Cerklje ob Krki.  
 

Prijavnice čim prej, najkasneje teden dni pred oratorijem brez denarja 
oddate v župnišču ali po spletu na e-naslov jnzzklj7@gmail.com. Plačilo bo 
možno preventivno prvi dan oratorija. Ker je tokratni vpis omejen, ne bo 
več možnih kasnejših prijav, zato vas prosim, da pohitite.   
 

https://oratorij.net/poepidemski-ukrepi-in-izvajanje-oratorijev-v-letu-2020/ 
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OBNOVA V KRŠKI VASI 
Že nekaj časa je bilo načrtovano, da bi se v Krški vasi naredilo nekaj 
obnovitvenih del. V načrtu so trenutno obnova polken na zvoniku ter dela 
v notranjosti cerkve. Kasneje, čez nekaj let, pa bo na vrsti še obnova 
zunanjosti. V notranjosti je bilo na začetku predvidena samo beljenje, 
vendar pa priporočila in navodila spomeniškega varstva vsebujejo še 
veliko več določil. Glede na naše zmožnosti smo se z gospodarskim svetom 
in odborom za obnovo Krške vasi dogovorili, da bomo obnovili vse tisto, 
kar se tiče direktno tudi beljenja in to je: posodobljena elektrifikacija, 
ozvočenje in razsvetljava. Iz kora se odstrani harmonika in steklena ograja, 
ki se bo kasneje nadomestila s primerno kovano ograjo in poličko. Začasno 
se bodo odstranili stranski oltarji, da bodo lahko restavratorji iz 
spomeniškega varstva dokumentirali in primerno zavarovali freski, ki sta 
zadaj za obema oltarjema. Verjetno se bo našlo še kaj. Kljub temu, da še 
nismo zbrali zadostne vsote, smo se za obnovo odločili sedaj, ko je za 
beljenje tudi ugoden čas. Predviden urnik obnove je sledeč, da bi po 16. 
avgustu začasno zaprli cerkev za maše. Te bodo do druge polovice 
septembra zunaj. Med tem časom, upamo, da bo obnova lepo potekala.  
Spomeniško varstvo je zelo zainteresirano za obnovo gotskih oken v 
prezbiteriju. Poseg bi bil kar velik in zato bodo predhodno pripravili, kako 
skico/sliko, kako naj bi po obnovi okna izgledala. Trenutno to še ni v 
načrtu.  
Krškovaška cerkev je lep majhen gotski biser v našem okraju. Zgrajena je 
bila okoli leta 1500. Z dokumentacijo slik bomo morda lahko še kaj bolje 
datirali čas njenega nastanka. 

 

 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. 
 

 

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

 
 

 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 bisernomašnik (60 let duhovništva) g. prelat 
Alfonz Grojzdek. Zelo lepo vabljeni.   

 
 

 

 
 

 15. 8. SOB MARIJINO VNEBOVZETJE 
Cerklje 7'00 Marija in Jože Srovin in vnuk Marko Srovin 
Krška vas 9'00 Materi Mariji in Lojzetu Grozdetu v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje 10'30 Alojz Retelj, 18. obl. 

16. 8. NED 20. NEDELJA MED LETOM; Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28  
»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15). 

Cerklje  7'00 Anton Horžen, starši, sestra Kolenc Stanka in vse ++ Horžen 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Starši Žibert, Jože Pegam, Dušan Erhovnic, mama Jožefa in ++ Žibert 

17. 8.  PON Hijacint, ok. 1183-1257, poljski redovnik, zavetnik za srečen porod 
Cerklje 19'00 Tone Horžen, ob rojstnem dnevu, in za sestro Anico 
18. 8. TOR Helena, ok. 255-330, cesarica, zavetnica proti blisku in gromu 
Cerklje  7'00 Anica Čebular in Alojzij 
19. 8. SRE Janez Eudes, 1601-1680, duhovnik, pobudnik čaščenja Srca Jezusovega 
drugje 18'00 Marija Žakelj in ++ sosedje in sorodniki 
20. 8.  ČET Bernard, 1090-1153, opat, cer. uč.; zavetnik cistercijanov, čebelarjev, ob smrti 
Cerklje  7'00 Za blagoslov pri delu 

21. 8.  PET Pij X., + 1914, papež (Ime »Pij« pomeni: mil, dober, nežen, ljubezniv) 
Cerklje 19'00 Branislava Žarn  
 22. 8. SOB Devica Marija Kraljica »Ki je tebe, Devica v nebesih kronal« 
Župeča vas 19'00 Za žive in pokojne vaščane Župeče vasi 

23. 8. NED 21. NEDELJA MED LETOM; Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20  
»Dejal jim je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mt 16,15) 

Cerklje  7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Jože Kožar in Rozika          
Cerklje 10'30 Ivan, 10. obl., in Jožefa Cvetko, 9. obl.  

24. 8.  PON Jernej, + 50, apostol, zavetnik knjigovezov, usnjarji, čevljarji, strojarji   (oratorijski teden) 

Cerklje    7'00 Za pozabljene namene 
25. 8.  TOR Ludvik IX., 1214.1270, francoski kralj, zavetnik Pariza, Berlina, Münchna 
Cerklje    7'00 Za zdravje  
26. 8.  SRE Ivana Elčizabeta Bichier des Ages, 1773-1836, redovna ustanoviteljica 
Cerklje  17'00 Pavla Andrejaš, r. Jurečič, (maša zadušnica + 6. 4. / 9. 4. in ob rojstnem dnevu) 
27. 8.  ČET Monika, ok. 311-387, mati sv. Avguština, za vzgojo samovoljnih otrok, rešitev duš 
Cerklje 7'00 Po danem namenu 
28. 8.  PET Avguštin, 354-430, škof, cerk. uč., zavetnik teologov in tiskarjev, za dobre oči 
Cerklje  7'00 Za nove duhovne poklice 

29. 8.  SOB  Mučeništvo Janeza Krstnika / Sabina, + ok. 100, zavetnica Rima in gospodinj 
Cerklje  17'00 Po namenu zaročencev 
30. 8. NED 22. NEDEDELJA MED LETOM;  Jer 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24) 

Cerklje 9'00 Za farane / FARNI DAN – maša zunaj, na prostem – (zaključek oratorija) 
Cerklje  18'00 Orglarski koncert v cerkvi (pripravlja MePz Cerklje ob Krki) 

31. 8.  PON Rajmund Nonat, + 1240, redovnik in kardinal iz Španije, zavetnik nosečnic 
Cerklje 7'00 Po danem namenu 
1. 9. TOR Tilen (Egidij, Ilj), + 721/725, samotar, opat, zavetnik lovcev, pastirjev, proti suši  
VPIS K VEROUKU; 1. in 2. razred – 10'00 – 12'00; 16'00 – 19'00 
Cerklje 19'00 ++ starši Anton in Terezija Benčin ter Zofka Kruljac 



 

 

2. 9.  SRE Janez IV. Postivec, + 595, carigrajski patrijarh 
VPIS K VEROUKU; 3. in 4. razred – 10'00 – 12'00; 16'00 – 19'00 
Cerklje 19'00 (še ni namena)  

3. 9.  ČET Gregor I. Veliki, + 604, papež, zavetnik učiteljev, šolarjev, koralnega petja 
VPIS K VEROUKU; 5. in 6. razred – 10'00 – 12'00; 16'00 – 19'00 
Cerklje  19'00 Za + mamo in sorodnike 

4. 9.  PET Rozalija iz Palerma, + 1166, devica / PRVI PETEK – OBISK BOLNIKOV 
Cerklje 18'00 Čaščenje Najsvetejšega 
Cerklje 19'00  Za duše v vicah 

5. 9. SOB Mati Terezija iz Kalkute, + 1997, redovna ustanoviteljica, zavetnica ubogih 
VPIS K VEROUKU; 7. – 9. razred – 10'00 – 12'00; 16'00 – 19'00 
Cerklje 19'00 (še ni namena) 

6. 9. NED 23. NEDELJA MED LETOM;  Ezk 33,7-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20) 

Cerklje  7'00 Za farane            
Krška vas 9'00 Sv. Mohorju in Fortunatu v zahvalo in priprošnjo  
Cerklje 10'30 Ivan Pirnauer, 5. obl.  

7. 9.  PON Regina, + 250 ali 300, devica in mučenka, zavetnica sobaric 

Cerklje    19'00 (še ni namena) 
8. 9.  TOR ROJSTVO DEVICE MARIJE – mali šmaren 
Cerklje    19'00 Franc in vse ++ iz družine Lopatič in družine Starčič 
9. 9.  SRE Peter Klaver, + 1654, jezuitski misijonar, zavetnik črnskih misijonov 
Cerklje  19'00 (še ni namena) 
10. 9.  ČET Nikolaj Tolentinski, + 1305, spokornik, zavetnik vernih duš v vicah, svobode 
Cerklje 19'00 (še ni namena) 
11. 9.  PET Prot in Hijacint, + ok. 303, mučenca 
Cerklje  19'00 (še ni namena) 

12. 9.  SOB  Marijino ime (»ime je kakor podoba«) 
Cerklje  6'30 Za pozabljene namene  

13. 9. NED 24. NEDELJA MED LETOM Sir 27,30-28,7; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35 

»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27) 

Cerklje 7'00 Janez Gramc iz Cerkelj 
Cerklje 10'30 PO NAMENU zakonskih JUBILANTOV in biseromašnika / za farane 

Papeževa MOLITEV K MARIJI za zdravje 
O Marija, ti vedno svetiš na naši poti kot znamenje upanja in odrešenja. K tebi 
se izročamo, Zdravju bolnikov, ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini 
in ohranila svojo vero trdno. Ti, rešitev našega ljudstva. Ti veš kaj potrebujemo. 
Prepričani smo, da boš to priskrbela, da se bo kot v Galilejski Kani spet lahko 
vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam Mati 
Božje Ljubezni oblikovati se po Očetovi volji in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, 
ki je sprejel nase naše trpljenje in si je naložil naše bolečine, da bi nas preko 
križa povedel k veselju vstajenja. Amen. 
Pod tvoje varstvo pribežimo Sveta Božja Porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših 
preizkušnjah, temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.  

 

VPIS OTROK K VEROUKU 
Kot vsako leto, bo tudi to šolsko leto vpis k verouku. Če bi se razmere zaradi 
korone še poslabšale ali če bodo takšne, kot so sedaj, bo vpis potekal zunaj, 
pri zakristiji, da bodo zagotovljeni preventivni varnostni ukrepi v zadovoljivi 
meri.  
Glede samega poteka verouka se bomo držali predpisov, ki bodo veljali za 
šolo. Če bi otroci spet ostali doma, vas vabim, da sledite domači internetni 
strani, ker vam bo na voljo dodatna pomoč. Posebej pa vam staršem polagam 
na srce, da izkušnja Boga in verskega življenja ni stvar šolskega učenja 
verouka, ampak osebnega prizadevanja in življenja po veri. Veliko je odvisno 
od vas, kako izpolnjujete obljubo, ki ste jo dali ob svetem krstu:  
1. da boste otroka vzgajali v veri 
2. da bo spolnjeval Božje zapovedi 
3. da bo ljubil Boga in svojega bližnjega, kot nas je učil Jezus Kristus.  
Zato vas posebej iskreno in goreče prosim, da z molitvijo in dobrimi deli 
utrdite versko življenje v vaši družini.  
 

VEROUČNA PRIJAVNICA bo dostopna na domači internetni župnijski strani:   
http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/ 

 

ZAHVALA 

Zahvala vsem darovalcem za maše ter vam, ki ste svoje darove namenili za 
obnovo Krške vasi ter da bo narejen WC pri cerkvi, ki bo dostopen tudi 
invalidom. Tudi nekateri drugi projekti so v delu – kip svetega Marka pred 
farno cerkvijo v Cerkljah. Na mestu, kjer so bile žive jaslice, se sedaj delajo 
manjše terase iz škarpnikov. Večje število ljudi se bo lahko posedlo po terasi 
in prostor bo primeren tudi za maše zunaj ali kakšne kulturne prireditve na 
prostem. Vse skupaj si je dobro zamislil Tone Lajkovič. Že nekaj četrtkov smo 
tam delali skupaj s Tonetom še Tine Žugič, Tone Kovač, Branko Jurečič in Franc 
Ilc. Delu, ki bo lepa obogatitev za kraj in je povsem prostovoljno (zastonj), se 
lahko pridružite vsak četrtek ob 17'00. Bog povrni.  
Prijetno je bilo videti zelo lepo osveženo prenovljeno notranjost kapelice v 
Račji vasi. Prav tako pa bi rad pohvalil vaš trud pri vseh drugih znamenjih v naši 
župniji, ki jih vzdržujete pred propadom.  
Hvala vsem dobrotnikom, ki pomagate s svojimi darovi, mnogi pa tudi s svojim 
zastonjskim kvalitetnim delom. 

Začela se je tudi obnova Cerkljanskega mosta. Bog naj blagoslovi to delo, 
da bo most čim boljši in čim bolj trden.    
 

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

