
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE 
Benjamin Jarkovič 

Stopili smo v novo Cerkveno leto. Ob tem je primerno, da se na kratko 

predstavim, saj sem že od začetka septembra med vami vsak konec tedna. 

Z nekaterimi izmed vas sem se že spoznal, z drugimi se mogoče še bom. 

Primerno je, da se na kratko predstavim in me tako spoznate. 

Sem Benjamin Jarkovič, 

bogoslovec četrtega letnika. V 

vaši župniji sem na pastoralni 

praksi, ki je v sklopu študija. 

Prihajam iz župnije Šentjernej. 

Luč sveta sem prvič zagledal 

leta 1993, kot najstarejši otrok. 

Skozi čas sta se mi pridružila še 

sestra in brat. Osnovno šolo sem 

obiskoval v Šentjerneju. Svojo 

izobraževalno pot sem 

nadaljeval na Šolskem centru Novo mesto, na Srednji zdravstveni in 

kemijski šoli. Uspešno sem zaključil izobraževalni program farmacevtski 

tehnik in pridobil poklic. Po maturi sem se vpisal na študij kemije, 

katerega sem prekinil po enem letu. Spoznal sem, da to ni zame osrečujoč 

poklic. Zatem sem se zaposlil v Revozu in v tem letu premišljal, kako 

naprej v življenju. Preko pogovorov s svojimi sodelavci sem spoznal, da 

me Gospod kliče. Zbral sem pogum in zaupal Gospodovem načrtu, ter se 

naslednje akademsko leto vpisal na študij teologije in vstopil v 

Ljubljansko bogoslovno semenišče. Danes sem tukaj med vami in 

spoznavam v praksi, kako poteka realno življenje na župniji. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
DECEMBER Črešnjice Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 
JANUAR Gazice/Zasap gor. Krška vas Cerkveni MPZ 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v 

župniji. Bog povrni. Posebej prosimo vse vasi za pomoč pri čiščenju 

in ponovni vzpostavitvi bogoslužja v cerkvi. Hvala, ker poskrbite 

tudi za učilnico in kapelo.  

 

DECEMBER 2017 

 

Leto XXX. 

Pričakujemo odrešenika. 
 Naj ne bomo tako zaverovani v svoje minljive skrbi,  

da bi ga spregledali, večno luč, ki prihaja.  

 
 

 

»Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne 

poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, 

da bi mu odvezal jermen na sandali.« (Jn 1, 27) 
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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 

skušal tekom nedeljskih oznanil popraviti. 

4. 12. PON Barbara, mučenka 
Krška vas 18'00 Viktor Žibert, 30. dan / Horvatič Ana in vse ++ Horvatič 

5. 12. TOR Saba (Savo), opat 
Cerklje 6'00 Po danem namenu  
Cerklje 17'00 Igrica v dvorani in po igrici prihod Miklavža, ki bo razdelil darila. 

6. 12.  SRE Miklavž, škof 
drugje (konferenca) Po danem namenu 

Krška vas 16'00 Igrica v dvorani in po igrici prihod Miklavža, ki bo razdelil darila. 

7. 12.  ČET Ambrož, škof in učitelj 
Cerklje 18'00 Rezika Močnik ob rojstnem dnevu 

8. 12. PET BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
Cerklje 18'00 Franci Cerjak ob rojstnem dnevu 

9. 12. SOB Valerija, mučenka  
Cerklje 8'00 Horžen Miha - ob 90. rojstnem dnevu in starši Horžen in Žugič 

10. 12. NED 2. adventna nedelja Iz 40,1-5.9-11; 2 Pt 3,8-14; Mr 1,1-8 
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.« (Mr 1, 7) 
Cerklje 9'00 Mama Marija Račič, godovna in vse ++ Račič / TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 

Kerin Antonija, 30. dan /za farane / ZVEČER OB 17'00 ŠE ZADNJIČ LETOS IGRICA 
Pri maši bo škof Andrej Glavan blagoslovil obnovljena dela v cerkvi. Vabljeni.  

11. 12. PON Damaz I., papež 
Krška vas 18'00 Brinovec Olga in starši ter Davidovič David 

12. 12.  TOR Marija iz Guadalupe 
Cerklje 6'00 Za pozabljene namene 

13. 12. SRE Lucija, devica in mučenka (škof – vizitacija) 
Cerklje 6'00 V zahvalo za dober namen  

14. 12. ČET Janez od Križa 
Krška vas 18'00 Baškovič Edi, Justina in Jože Piltaver 

15. 12.   PET Marija de Rosa, redovnica /začetek devetdnevnice 
Cerklje 17'00 Milka Turk / Molitev ob Mariji bo zvečer NA SKOPICAH  
Krška vas 18'00 Jožica Lopatič  

16. 12.  SOB David, kralj (svetopisemske urice ob 10'00) devetdnevnica 
Cerklje  17'00 Cvetka Dušak / Molitev ob Mariji bo V RAČJI VASI pri Ilčevih 
Krška vas 18'00 Teršelič Vida 30. dan (ob 10'00 svetopisemske urice) 

17. 12.  NED 3. adventna nedelja Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
»Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate« (Jn 1, 26) / 10'30 POJEJO MLADI 
Cerklje 7'00 Za farane (ta dan bo med nami jezuit Marjan Kokalj) 
Krška vas 9'00 Zorko Olga in Franc, starši Lekše, Baškovič Edi in starši Piltaver 

Cerklje 10'30 V zahvalo / Molitve ob Mariji bodo v hiški v Krški vasi ob 17'00  

18. 12.  PON Gacijan, škof /MED TEDNOM IMAJO VEROUČENCI SPOVED 
Cerklje  6'00 Po namenu za rajno  
Cerklje 18'00 Staši Edi in dva brata Franci in Boris Ferenčak 
Molitve ob Mariji bodo NA ZASAPU in NA BORŠTU pri Lopatičevih 

19. 12.  TOR Urban III., papež / CELODNEVNO ČAŠČENJE 
Cerklje 7'00 V zahvalo 
Cerklje  10'00 Majda in Alojz obl., starši Zidar in Kerin 
Cerklje  17'00 Družina Žugič / Molitve ob Mariji NA ČREŠNJICAH pri Žugičevih 

20. 12.  SRE Evgen, mučenec / devetdnevnica                       molitev  
Cerklje 18'00 Za ozdravitev družinskega debla / na Gazicah pri Gramc Reziki  

21. 12. ČET Peter Kanizij, duhovnik in mučenec 
Cerklje 18'00 Ana Komočar in Martin, obl. / molitev v Cerkljah pri Bevčevih 

22. 12.  PET Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica 
Cerklje 17'00 Boris Hrovat in Marija Lebar Hrovat ob rojstnem dnevu 
Krška vas 18'00 Martin Kodrič obl. in Mihaela ter stari starši  

Molitev ob Mariji bo v Župeči vasi pri Gasiorjevih  

23. 12.  SOB Janez Kancij, duhovnik 
Krška vas 8'00 Horvatič Ana in vse ++ iz družine Horvatič  

Molitev ob Mariji bo na Hrastju pri Arhovih 
18'00 - ADVENTNO BOŽIČNI KONCERT v farni cerkvi 

24. 12.  NED 4. adventna nedelja 2 Sam 7,1-5.8-11.16; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 
»Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to« (Lk 1, 29) 
Cerklje 7'00 Zorko Franc / TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Cerklje  10'30 Za farane 
Krška vas 18'00 Franc in Marija Piltaver in ++ Rudman (otroška polnočnica) 
Cerklje 24'00 Vinko Lopatič (polnočnica) 

25. 12. PON BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO 
Cerklje 7'00 Starši, 2 brata in Antonija Marinček 
Krška vas 9'00 Angela in Martin Piltaver 
Cerklje 10'30 Brat Zorko in stric Janez ter teta Marinka - 10'30 POJEJO MLADI 

26. 12.  TOR Štefan, mučenec - DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Cerklje 7'00 Račečič Ivan in sin Boštjan 
Krška vas 9'00 Jože Rutar 
Cerklje 10'30 Lopatič iz Boršta / Zvečer ob 17'00 v dvorani Krške vasi Božični koncert  

27. 12. SRE Janez, apostol  
Cerklje 18'00 Marija Milena Smukovič in vse ++ Smukovič 

28. 12.  ČET Nedolžni otroci 
Krška vas 6'00 Za ozdravitev družinskega debla 

29. 12.  PET Tomaž Becket, škof 
Krška vas 18'00 Jožica, Anica in starši Lopatič ter stara mama Gerdovič 

30. 12.  SOB Vincencija, redovna ustanoviteljica 
Krška vas 8'00 Komerički Stjepan in vse ++ Slakonja 

31. 12.  NED SVETA DRUŽINA; 1 Mz 15,1-6; 2,11-3; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje. (Lk 2,34) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Jankovič Jože, stari starši Jankovič in Barbič 
Cerklje 10'30 Retelj Marjan ob rojstnem dnevu 

1. 1. 2018  PON NOVO LETO - MARIJA BOŽJA MATI 
Cerklje 7'00 V ZAHVALO / Ta dan nabirka za domačega duhovnika 
Krška vas 9'00 Po namenu za rajnega 
Cerklje 10'30 Žarn Franc in vse ++ Žarn 

2. 1.   TOR Bazilji in Gregor, škof in cerkveni učitelja 
Cerklje 18'00 Viktor Žibert / po maši srečanje za kolednike 

3. 1.  SRE IME JEZUSOVO 
Cerklje 6'00 Po namenu ustanovnih maš 

4. 1.  ČET Angela, redovnica 
Cerklje 18'00 Karel Drobnič, 1. obl. 



5. 1.  PET Simeon, puščavnik - prvi petek 
Krška vas 18'00 Angela in Martin Piltaver / po maši čaščenje Najsvetejšega 

6. 1. SOB GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - trije kralji / ob 7'00 čaščenje Najsvetejšega 
Cerklje  8'00 Baznik Anton - 5. obl. / svetopisemske urice ob 10'00  

7. 1.  NED JEZUSOV KRST Iz 55,1-11; Iz 12,2-6; 1 Jn 5,1-9; Mr 1,7-11 
»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.« (Mr 1,10) 
Cerklje 7'00 Oče Anton, godovna, stari oče Janez - 50 obl. in Vinko Lopatič 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Starši Franc in Ana Pflege in ++Pflege              10'30 POJEJO MLADI 

8. 1.  PON Severein, opat 
Krška vas 18'00 V zahvalo 

9. 1.  TOR Julijan, mučenec 
Cerklje 6'00 Po danem namenu za rajne 

10. 1.  SRE Gregor Niški, škof 
Cerklje 18'00 Rajko Jurečič, 3. obl. 

11. 1. ČET Pavlin Oglejski 
Cerklje 6'00 Milka Turk 

12. 1.  PET Tatjana, mučenka 
Cerklje 18'00 Kerin Antonija 

13. 1.  SOB Veronika, devica  (svetopisemske urice ob 10'00) 
Cerklje 8'00 Za pozabljene namene 

14. 1.  NED 2. nedelja med letom1 Sam 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; Jn 1,35-42 
Janez Krstnik se je ozrl na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« (Jn 1,35-36) 
Cerklje 7'00 starši, sestra, mož in brat Zorko 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Miro Ograjšek obl. 

ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je potrebno zbrati še 34.448 evrov s tem, da je ena družina iz 
župnije prispevala skoraj 1/4 celotnega zneska za orgle. Hvala  za vašo skrb.  
Za beljenje in iniktiranje ter restavriranja fresk pa se je zbralo 15.081 evrov. 
Vseh računov še nimam zato popolne končne cene še ne morem podati. Bilo 
je veliko različnih izvajalcev in naredilo se je precej več stvari, kot je bilo po 
prvotne predračunu mišljeno. Hvala vsem, ki ste ob tem sami darovali 
marsikakšno uro dela in pomagali in s tem precej zmanjšali stroške, ki pa 
bodo kljub temu še vedno zelo visoki.  
Naši birmanci bodo letos z birmanskimi skupinami delali voščilnice, ki vam 
bodo na voljo že v nedeljo 3 12 in 10. 12. bodo uporabljene za beljenje cerkve 
in nakup novih orgel.  
 
5. in 6. 12.  - sveti MIKLAVŽ  
Na predvečer goda Svetega Miklavža nas bo obiskal ta dobri mož. Letos bo 
srečanje z njim v dvorani gasilnega doma. Ob 17'00 bo najprej igra, komedija 
za otroke "Meh za smeh". Potem pa pride Sveti Miklavž, ki bo razdelil darila. 
Dvorana bo primerno ogreta. Hvala gasilcem za pomoč. 
Miklavž bo prišel tudi v Krško vas, kjer bo najprej ista predstava ob 16'00, 
potem pa dobijo otroci darila. Vabljeni.  

8. 12 – BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
Lepo povabljeni k maši na ta velik praznik. Posebej vabljeni ministranti. Po 
maši je še skupno srečanje za ministrante. Kratek sprejem novih 
ministrantov bo v nedeljo, 10. 12. pri maši.  
 

10. 12. – BLAGOSLOV OBNOVLJENIH POSLIKAV IN NOTRANJOSTI FARNE 
CERKVE 
V nedeljo bo za nas velik dan, ko bo škof Andrej Glavan blagoslovili 
obnovljena dela v cerkvi. Zadihala je v popolnoma prenovljeni podobi. Veliko 
ste tudi sami naredili in veste, da je bilo vloženo mnogo truda in dela v ta 
projekt. Naj bo ta dan blagoslova kot znamenje naše hvaležnosti za našo 
farno cerkev. Pridite.  
Zaradi slovesnosti blagoslova bo samo ena maša tisto nedeljo, in sicer ob 
9'00. Maša ne bo dosti daljša kot običajno, bo pa po maši še skupno druženje.  
Vabljeni.  

 

17. 12. V NEDELJO BO Z NAMI P. MARJAN KOKALJ, ki bo tudi spovedoval. 

Izkoristite to lepo priložnost pred prazniki in očistimo svoje duše.    

V zadnjem tednu pred božičem bodo otroci pri veroučnih urah opravili 

sveto spoved. Otroci lahko opravijo spoved že v nedeljo in jim potem ni 

potrebno priti še posebej med tednom. Za 1., 2. in 3. zadnji teden ni 

verouka. Vsi otroci posebej povabljeni zvečer k devetdnevnici.  
 

19. 12. CELODNEVNO ČAŠČENJE 

bo kot vsako leto 19. 12.. Namen celodnevnega čaščenja je, da se z Jezusom 

dobro pripravimo na praznike in da opravimo tudi sveto spoved.  

Razpored čaščenja: 

7'00–jutranja sveta maša (devetdnevnica) – spovedovanje po jutranji maši 

8'00–9'00 Boršt, Gazice / 9'00–10'00 Hrastje, Račja vas 

10'00–dopoldanska sveta maša - spovedovanje po maši do 12'00. 

14'00–15'00 Cerklje / 15'00–16'00 Črešnjice, Zasap 

16'00–17'00 Dol. in Gor. Skopice 

17'00 – sklep čaščenja (litanije Srca Jezusovega, sveta maša).  
 

23. 12. BOŽIČNO-ADVENTNI KONCERT 
Tudi letos pevci mešanega pevskega zbora Cerklje ob Krki pripravljajo 
božično-adventni koncert, ki bo potekal na zadnji dan devetdnevnice ob 
18'00. Vsi lepo povabljeni.  
 

26. 12. BOŽIČNI KONCERT  
V Krški vasi bo božični koncert 26. 12. ob 17'00, hkrati pa se bodo spomnili 
tudi dneva samostojnosti. Lepo vabljeni.  
 



KOLEDNIKI 
Zelo veliko dobrega storimo z darovi, ki jih darujete ob trikraljevski akciji. 
Predvidoma vas bodo koledniki obiskali v tednu po novem letu.  
Otroci, in tudi ostali, ki boste sodelovali kot koledniki, pridite 2. 1. zvečer ob 
18'30 na pripravljalno srečanje. V nedeljo 7. 1. bomo pri maši povedali, 
koliko se je zbralo. Če ne bo dovolj kandidatov za koledovanje, potem po 
določenih vaseh na žalost ne bo koledovanja.  
 
ZA STARŠE OTROK, ZA DRUŽINE! 

Pred nami je čudovit božični čas. Doma bomo naredili jaslice, postavili 
smrekico. Obiskali bomo polnočnico in maše. Morda se bomo odpravili na 
kakšen izlet pogledat jaslice še v kakšno drugo cerkev, prisluhni zgodbi 
božiča ob živih jaslicah. Vse to je krasno. Še vedno pa lahko ostane srce 
zaprto za obisk Jezusa. Kar zelo pomaga odpirat prostor Jezusu, je kot prvo 
da starša in otroci skupaj pospravljajo, pečejo, pripravljajo jaslice in 
drevesce, in delajo vse skupaj. Pri tem se res splača potrudit, da smo skupaj. 
Počakajmo drug na drugega. Ni toliko potrebno, da je vse tip-top, 
pomembno je, da vsak naredi kolikor lahko, složno, skupaj. Če želimo, da pa 
družina še globlje doživi lepoto božičnih praznikov, pa je potrebno 
pripraviti družinsko bogoslužno opravilo. 
 
družina (ne)oblikuje svoje bogoslužje 
Leta 2010 sta Božo Rustija in Gašper Rudolf pripravila za Ognjišče knjižico z 
naslovom Družinsko bogoslužje za adventni in božični čas. Vsebuje 
naslednje vsebine:  
− priprava pred prvo adventno nedeljo,  
− dva vzorca adventnega bogoslužja, 
− adventna znamenja (mah, jaslice-fiugure … ), 
− božična devetdnevnica, 
− sveti večer pri nas doma, 
− trije vzorci slavja na sveti večer, 
− molitev pred novoletnim zajtrkom ali kosilom. 

Vse te stvari so možne, da se dogodijo v naši družini in še kaj več. Bistveno 
je, da se v naši družini lahko zgodi bogoslužje. Lahko obhajamo bogoslužje, 
ne da bi bil prisoten duhovnik. Verjetno je pri mnogih družinah to najtežje. 
Zbrati pogum in narediti družinsko bogoslužje. Izgovori so številni – od tega, 
da ne vemo, kaj bi naredili, do tega, da nismo za to usposobljeni. Poleg tega 
je še največja težava v tem, da občutimo en čuden sram pred vsem tem 
ceremonialom. Strah je upravičen. Velika razlika je, če otroke našemimo za 
pusta ali jim dajemo darila za Miklavža, potem pa še za Božička in še za 
Dedka Mraza. V tem primeru delam to, kar narekuje zunanje javno mnenje 

in "modni trend". Kaj dejansko nudimo svoji družini? Jim res dajemo, kar je 
bistveno? 
Neki bogat skopuh bi se rad proslavil kot dobrotnik in s spremstvom obišče 
revno vas, kjer ga dočaka množica lačnih otrok."Pozdravljeni, otroci. Prinesel 
sem vam veliko igrač." Redovnica mu seže v besedo in me želi dopovedati, da ti 
otroci potrebujejo hrano in mu zato pravi. "Saj niso nič jedli." "A tako! Nič 
niste jedli! Potem pa nič igračk." (Duhovitost duhovnih 2, str. 49) 
Tako lahko duhovno shirajo tvoji otroci, če jim boš nudil le igrače, ne boš jim 
pa dajal hrane prave ljubezni in hvaležnosti do Boga in njegovega stvarstva.  
Iskrenost mojega bogoslužja  
Pri družinskem bogoslužju moram jaz sam kot oče ali kot mama pokazat, 
kdo sem, kakšen je moj odnos do Jezusa v jaslicah. Otrok bo gledal, kako se 
boš prekrižal, kako boš izgovarjal besede. V dno srca bo videl tvojo prošnjo 
in iskreno ljubezen do družine, če je ali je ni. Otrok bo gledal tvojo vero. Ali 
ima on pravico, da tvojo vero vidi? Ni to zasebna stvar? V moči krsta si 
obljubili, da boš svoje otroke vzgajal v veri. S tem si postal pričevalec, 
oznanjevalec in posrednik vere. Ti si tisti, ki daješ ton pripadnosti vere, ton 
vere, ker je navada ali ton vere, iz katere delam hec. To je trenutek 
zavedanja svetosti bogoslužja, ki temelji na ljubezni.  
 
Klasična stara oblika družinskega bogoslužja je bila vezana predvsem na tri 
svete večere: božič, novo leto in sveti trije kralji. Spomnimo se. Izgledalo je 
zelo preprosto. Družina se je zbrala pri domačih jaslicah. Pripravljena je bila 
stara posoda z ogljem in kadilom (smola ali drevesne gobe), blagoslovljena 
voda, križ in rožni venec. Pri jaslicah smo se pokrižali in začeli z molitvijo 
veselega dela rožnega venca, pri tem se je oblikovala procesija. Spredaj križ, 
za njim kadilničar in tisti, ki je blagoslavljal z vodo, nato molivec z rožnim 
vencem in ostali. Oče in mati sta določila, kdo bo kaj imel, kdo bo molil, 
vsakemu sta podelila nalogo po njegovih zmožnostih. Prva pot je bila ven in 
obhod hiše okoli vseh njenih štirih vogalov, zato se je temu družinskemu 
obredu reče tudi "okoli vogla" Nato se je v hiši pokadilo in blagoslovilo vse 
sobe od garaže in kleti, do kopalnice, wc-jev in drugih sob, vse do 
podstrešja. Procesija se je potem ponovna zbrala pri jaslicah, kjer se je 
končala molitev rožnega venca. Po molitvi nas je vedno čakal tudi dober 
prigrizek, ki je bil še posebej dober tudi zaradi občutka, da smo si ga z 
iskreno molitvijo tudi otroci prislužili. Mogoče je pri takem bogoslužju 
manjkal še kakšen primeren svetopisemski odlomek ali pa kašna pesem. 
Toliko smo takrat kot družina zmogli. Vsak izmed članov družine je v 
molitvi nosil svoje breme in ga je nevede odložil pri Jezusu v jaslicah. On 
razume. On razume tudi našo družino, ki je lahko v marsičem tudi ranjena. 
In vendar smo skupaj.  
 



Zakaj to delamo? 
Sveti večer je bil vsaj tisto uro brez televizije in telefonov. Tako zelo težko se 
je umiriti in biti tisti čas tam s svojimi brez zunanjih motilcev. Velike težave 
pri tem imajo odrasli, nemirni so tudi otroci – čemu je tega treba? V Stari 
zavezi imamo podobno vprašanje, ko je šlo za pasho in temeljit odgovor: 
Ko te bo jutri tvoj sin vprašal in rekel: »Kaj pomenijo ti predpisi, zakoni in 
odloki, ki vam jih je zapovedal GOSPOD, naš Bog?« tedaj reci svojemu sinu: 
»Bili smo faraonovi sužnji v Egiptu, GOSPOD pa nas je z močno roko izpeljal iz 
Egipta. GOSPOD je v Egiptu pred našimi očmi delal velika in strašna znamenja 
in čudeže proti faraonu in vsej njegovi hiši. Nas pa je izpeljal od tam, da bi nas 
pripeljal in nam dal deželo, ki jo je s prisego obljubil našim očetom. In GOSPOD 
nam je zapovedal, naj izpolnjujemo vse te zakone in se bojimo GOSPODA, 
svojega Boga, da nam bo vse dni dobro in da nas ohrani pri življenju, kakor je 
danes. Za nas bo pravičnost, če bomo vestno izpolnjevali vso to zapoved pred 
GOSPODOM, svojim Bogom, kakor nam je zapovedal.« (5Mz 6,20-25).  
V oči pade najprej že samo vprašanje. Kaj pomenijo ti odloki, ki VAM jih je 
zapovedal Gospod. Besedica "vam" razkriva, da je potrebno otroka še 
pridobiti za vero in tudi za samo družino, da bo lahko rekel "nam". Otrok 
mora ob nas dobiti našo identiteto kristjana.  
Odgovor je povsem usmerjen na Božja dela. Nenehno se spominja, kaj nam 
je naredil Bog. Ni govoril o nekem drugem narodu, govori o svojem narodu 
in o svoji družini. Z narodom je namreč družina vezana, ker jo vežejo z 
narodom krvne vezi – sorodstvo. Tudi v našem odgovoru se mora čutiti, kaj 
je Bog storil naši družini, kako je ozdravljal, kako je dajal preizkušnje pa tudi 
rešitve. In ko oče ali mati reče – glej sin/hči – v mojem življenju je Bog 
čudovito deloval, potem počasi po ljubezni do staršev želi tudi sam imeti 
Boga "svojih očetov". Molitev ob jaslicah in sveti večeri so za to čudovita 
priložnost. Izkoristi jo.  
V ljubeči Božji roki 
Tvoja roka, moj otrok, 
v moji roki; 
obe pa v ljubeči božji roki. 
 
Moje oči, moj otrok, 
v tvojih očeh; 
najine oči v ljubečih božjih očeh. 
 

Tvoje lice, moj otrok, 
na mojem licu; 
oba pa na ljubečem božjem licu. 
 
Jaz pri tebi, moj otrok,  
in ti pri meni; 
oba pri ljubem Bogu 
in ljubi Bog pri nama.  
 

(Molitev je napisal Anton Rotzetter – Ognjišče (2006) 1, str. 2.) 
 
   
 
 

ZAČETKI ŠOLSTVA V NAŠIH KRAJIH (Cerklje ob Krki) IV. del.  
Z odlokom bivšega c. K. dež. 
šol. sveta z dne 3. VIII. 1905 
štev. 3418 se je dovolila ena 
vzporednica in v šol. letu 
1905/06 tudi otvorila. 
Z novim šol. letom 1906-
1907 se je šola razširila v 
štirirazrednico, zato se je 
opustila vzporednica. Z 
odlokom bivšega c. Kr, dež 
šole sveta v Ljubljani z dne 
2. junija 1909 štev. 5522 se 
je šola razvila v 
petrazrednico. Kulturno delovanje se je po gradnji šole 1904 in tudi po smrti 
Simona Lomška leta 1911 lepo nadaljevalo. Temelji so bili dobro postavljeni. Vedno 
več je bilo tudi naročnikov Mohorjevih knjig. Tako so bili leta 1909 v Cerkljah 
naslednji naročniki: Gabrič Ant., župnik; Kreč Ant., kaplan; Lomšek Šim., naduč. v 
pok.; Tancig Ant., c. kr. pošt.; Rudman Vikt., trg. sopr.; Barbič Jan., Benje Jož., 
Bračinič Jož., Butara Jan., Butara Jan., Cugelj Ant., Gerlovič Andr., Hiti Franc, Horžen 
Jan., Ivšič Jan., Jankovič Miha, Kodrič Jan., Kovačič Ant., Krašovc Janez, Lopatič Jož., 
Marinček Al., Marinček Mih., Ogrin Jož., Pišek Mih., Piltaver Jož., Račečič Jan., Račič 
Franc, Slovenec Mih., Simončič Fr., Teršelič Mat., Turšič Mih., Videnič Fr., Videnič 
Mart., Zajec Jan., Zakovšek Jožef, Zorko Jan., Žičkar Jan., možje; Ajster Jos., Baškovič 
Urš., Barlič Jožefa, Benčin Neža, Bogolin Marija, Butara Marija, Butara Urš., Grame 
Mar., Lavrinšek Mar., Polovic Marija, Račečič Mar., Račič Urš., Slovenec Mar., Špiler 
Mar., Rudman Ana, Teršelič Mar., Zidar Marija, žene; Ajster Anton, Jesenoveo Matej, 
Jurečič Mart.. Omerza Jožef, Teršelič Anton, Vahčič Ivan, fantje; Avsec Mar., Butara 
Mar., Gabrič Ter., Gerdovič Ter., Ignoti Mar., Jaklič Ivana, Jamnik Mar., Jazbec Mar., 
Jevšnik Mar., Kalin Mar., Mladkovič Mar., Medol Ana, Omerza Mar., Peterkovič Ana, 
Plevanič Ana, Plevanič Urš., Račič Alojz., Rozman Marija, Rudman Neža, Savnik Hel, 
Sintič Mar., Špolar Ana, Unetič Ana, Žibert Marija, Žibert Ter., Žibert Mar., dekleta; 
Ljudska šola, Dekliška Marijina družba (3 izt.), SI. k. izobraž. društvo (2 izt.). (P. 
Krška vas.)1 
Leta 1910 je bil v Cerkljah nadučitelj Bohinc Edvard. Kako je bilo kulturno 
delovanje živo beremo v časopisu iz leta 1911 (leto Leničevega rojstva) sledeče:  
Cerklje na Dol. Na Svečnico so Igrala dekleta v izobraževalnem društvu lepo igro: 
»Dve materi«, da ne bi zaostala za fanti, ki so na novega leta dan uprizorili božično 
igro: »Na Betlehemskih poljanah«. Ker »Domoljub« ne mara hvaliti oseb, zato opustim 
hvalo.  
V istem časopisu je tudi naslednji zanimiv članek iz naših logov.  
Cerklje pri Krškem. Poročamo o zadnjem četrtletju. Dne 25. septembra smo imeli 
občni zbor izobraževalnega društva. Pri tej priliki je govoril g. A. Marinček o namenu 
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in programu društva. Drugih predavanj je bilo doslej še pet. Dne 11. decembra je 
predaval svetokriški kaplan Sedej o Portugalcih in Natlianu. V novem letu bodo tudi 
fantje sami začeli z govori. Tako je prav, le pogum; kdor sam sodeluje, se bolj oklene 
društva in ima od njega več haska. Jonov sin je lovil ribe, pa se je naučil loviti ljudi. — 
V društvo se je vpisalo več novih udov, le žal, da so fantje bolj redki, saj je društvo v 
prvi vrsti namenjeno njim. Pa jih jo vendar že lepa četa, ki tvorijo, ker se pri Orlu uče 
disciplino, zdravo in stanovitno jedro društva. Na novega leta dan so igrali božično 
igro: »Na Betlehemskih poljanah«. Hvala č. g. Omerzi in fantom za njih trud, pa tudi 
došli množici, ki je pomogla društveni blagajni. Sedaj se dekleta pripravljajo na igro: 
»Dve materi«. — Orel raste počasi. 
Prav so storili tisti, ki so ga ustanovili. Če je v začetku bolj malo članov, se pa tisti bolj 
tesno oklenejo med seboj in utrdijo. Deset se jih je v kroju udeležilo ustanovitve 
škocijanskega odseka. Sedaj po zimi imajo redne vaje v stari šoli. Na Skopicah se 
hočejo vaditi posebej, ker so predaleč proč. Kaže se, da jih bo tam kmalu več nego v 
Cerkljah. — Tudi v šoli je bilo nekaj predavanj. Gospod nadučitelj Bohinjec je s 
skioptičnimi slikami (projiciranje pobarvanih slik, narisanih na steklo) predaval 
enkrat o alkoholizmu in enkrat o mlekarstvu, g. Lomšek je govoril o napakah pri 
vzgoji in g. Bertoncelj o pokorščini kot podlagi vzgoje. Za božič smo pa videli lepe slike 
iz Jezusove mladosti.2 
Sledilo je leto 1915, ko je bila mobilizacija učiteljev v 1. svetovno vojno. V našem 
Krškem okraju je bilo tedaj skupaj 75 učiteljev. Od tega jih je bilo 41 mobiliziranih. 
Tako je bilo 7 časnikov, 20 podčastnikov, 14 brez straže, 0 pogrešanih, 1 ujet, 2 
ranjena, 0 padlih, 1 odlikovan. Kot primerjavo dodajmo še Brežiški okraj, kjer je bilo 
tedaj 113 učiteljev. Od teh je bilo 49 mobiliziranih. 9 je bilo častnikov, 26 
podčastnikov, 14 brez straže, 1 pogrešan, 3 ujeti, 1 ranjen, 3 padli, 1 odlikovan. Vsak 
je imel svoje oseben zgodbe. Tako je bil na primer Ličar Ivan, okrajni pomožni 
učitelj v brežiškem okraju, rez. 87. inf. p. Zbolel je na srbskem bojišču za legarjem 
(legar je (trebušni) tifus, pegavica) in umrl dne 16. decembra 1914 v garnizijski 
bolnišnici v Budimpešti. — Rojen 1.1890 v Trbovljah, je maturiral leta 1909 v 
Ljubljani. Dva dni pred odhodom na bojno polje se je bil poročil. Kocijančič Ivan, 
nadučitelj v Bušeči vasi v Krškem okraju, nadporočnik pri 23. črnov. polku je bil 
odlikovan z Signum laudis. 
Leta 1917 je močan potres poslopje hudo poškodoval, da so ga popravljali od nov. 
do pozne pomladi. Preuredili so v tej priliki nadučiteljevo stanovanje tako, da je vsaj 
nekaj stanovanjskih prostorov na sončni strani. 
Leta 1918 je bilo spremenjeno ime ljudske šole v Državna mešana osnovna šola. 
Istega leta je bila tudi dovoljena vzporednica k 1. razredu, v katere prvi oddelek so 
hodili bližnji, v drugi oddelek pa oddaljeni učenci. Učitelji v Cerkljah 1919 so bili 
Čermelj Kornelija, Mozetič Zora, Šrajf Zarija, Rostohar Draga in Albin Zavrl. 
Višji šolski svet je z odlokom z dne 17. IX. 1920 štev. 8256 dovolil šoli še 
vzporednico k drugemu in tretjemu razredu.  
Leta 1926 je sanitarna oblast zahtevala sezidavo novih higienskih stranišč. 
Razstavili so proračun za 80'000 din in začeli z zidavo. Stranišča so bila končana 
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pozno v jeseni 1926 leta. Omeniti je izmed drugih učnih moči za šolsko tekom let 
posebno nadučitelja Edvarda Bohinca in šol. upravitelja – Karla Rostoharja. Prvi je 
uredil pri novi šoli vrt, ki ga je vzorno uredoval in obdeloval. Zasadil je tudi pritlično 
drevje okrog šol. poslopja in drugo sadno drevje. Tudi šol. upravitelj Karel Rostohar 
je še skrbno obdeloval vrt in oskrboval drevesnico, čeprav krajevni šolski svet 
skoraj nič ni za to prispeval. Zato pa sta imela oba Bohinc in Rostohar ves užitek 
(pridelek) od šolskega vrta. Za njima se je vrt vedno bolj zanemarjal. Šolski 
upravitelj Tone Seliškar je ostal tu le malo časa. Za njim pa je služboval upravitelj 
Franc Jurjevčič.  
V Cerkljah je bil tudi kmetijsko nadaljevalni tečaj. Oba tečaja vzdržuje deloma 
oblastni odbor.  
Preimenovanje šole v narodno z dne 9. dec. 1929 je stopil v veljavo in dobil obvezno 
moč zakon o narodnih šolah krlj. Jugoslavije z dne 5. 12. 1929. Skrb za šol. poslopje 
in z njim vzdrževanja, za šol. vrtove in učiteljsko stanovanje je naložena 
upravnikom oziroma šol. občinam, dočim plačuje učiteljstvo država – leta 1937 se je 
razširilo šolsko dvorišče, ožje igrišče od 5.23 a na 10.875, a z odvzemom dela šol. 
vrta na severni strani. Šol. vrt se je ogradil z novo ograjo iz pletene žice, z betonske 
podlage ter z betonskimi stebri, (višina 1.35 m) in se je isti povečal od 12.88 a na 14, 
46 a na šol. travnik. Slednji pa se je zmanjšal od 44, 6 a na 28.68 a. Solidno delo 
vrtne ograje je veljalo 15000 din a železna vrata posebej 130 din ter je bilo 
dovršeno 5. sept. 1939 leta. 
Od 3. XI. 1935 (dvakrat tedensko) se je vršila pod vodstvom učit. Hlebec Franje 
gospodinj. nad. Šola. 
V počit. ob sklepu šol. leta 1934/35 se je izvršila na šol. poslopju večja popravila za 
skupni iznos 21.640. din.  
Občina Cerklje se je na novo ustanovila iz delo. občin Sv. Križ, Leskovec in Čatež, ki 
je začela poslovati dne 9. sep. 1936. 
Dne 15. II. 1936 je mesto šol. upravitelja – Kabaj Ljudevita zamenjal šol. upravitelj 
Herbst Pavel. 
V letu 1937, je bil napeljan v šolsko poslopje vodovod z dvema pipama, v kuhinji 
stanovanja šol. upravitelja in šol. veži.  
Prišla je nepričakovano II. svetovna vojna. Ocenjuje se, da je pred vojno živelo v 
cerkljanskem okolišu 380 družin s 1800 prebivalci. Izseljenih je bilo v razne kraje v 
Nemčiji okoli 1620 ljudi. Na domovih je ostalo okoli 20 družin. Tukaj so naselili 
Kočevarje. Imeli so lastno upravo in šolo. Pouk se je vršil samo v nemškem učnem 
jeziku. Prebivalstvo so ostali nekaj časa brez dušnega pastirja in šolska mladina 
brez pouka. Nekaj časa je hodil maševat mestni župnik iz Brežic, g. Klasinc Franc, 
nato pa nekaj mesecev g. Lomšek Janez, domačin, ki je bil potem kar dolgo časa v 
nemškem taborišču. Poučevala je najprej učiteljica Schroif Marija (že v predvojnem 
staležu učiteljstva tukajšnje šole) do junija 1943. Nato učitelj V. Pfeiferm rodom iz 
Avstrije, ki je poučeval nekaj mesecev. Pozneje je učil v šoli neki Kočevar, ki je 
poučeval, dokler se ni končala vojna in so se vrnili domačini domov.  
 
O šolstvu v naših krajih podrobneje opisuje učitelj Drago Ivanšek v publikaciji "160 
let šolstva v Cerkljah ob Krki (2014)" in "Cerklje ob Krki nekoč in danes (2004)".  


