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Romanje s Kolpingovo družino v Kropo in na Brezje 

 
Gasilska vaja na cerkvi in župnišču 

 
 

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. 
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NOVEMBER Hrastje Gor. Skopice  Cerkveni MPZ  
DECEMBER Račja vas Dol. Skopice MePZ Cerklje 

DECEMBER 2019 
 

Leto XXXII 

 
Advent je čas pričakovanja. V življenju velikokrat čakamo. Ko 
nekaj ali nekoga zelo pogrešamo in vemo, da bo zdaj, zdaj prišel 

tisti trenutek srečanja, se naša želja in vznemirjenje ogreje. Z 
nenehno mislijo smo pri tistem, ki ga čakamo. To je 

pričakovanje. V adventu pričakujemo Odrešenika. Kje v svojem 
življenju potrebujem odrešenje? Tudi za mojo smrt je odrešenik.  

 
Vsemogočni Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov, 

sramoto svojega ljudstva bo odpravil z vse zemlje, kajti 

Gospod je govoril. Tisti dan porečejo: »Glejte, to je naš Bog! 

Čakali smo ga, da nas reši. To je Gospod, ki smo vanj upali. 

Radujmo in veselimo se, da nas je rešil (Iz 25,8b-10)  



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. 

17. 11.  NED 33. nedelja med letom; Mal 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19 

»S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,19) 
Cerklje 7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Za rajne po namenu Očenašev 
Cerklje 10'30 Žpk. MEHLE STANISLAV ob 100 letnici rojstva (DOM) 
Cerklje 17'00 Koncert Mpz Cerklje ob Krki v cerkvi  

18. 11.  PON Roman, diakon in mučenec 
Cerklje 19'00 Mehle Stanislav ob 100. rojstnem dnevu 

19. 11.  TOR Matilda, redovnica 
Krška vas  17'00 Frida Perkman, 1. obl.   
Cerklje 18'00 Rajko Butara in starši ter vse ++ iz družine Baškovič iz Skopic in Tone Horžen  
Cerklje  18'30 Sestanek za starše prvoobhajancev 

20. 11.  SRE Edmund, kralj 
Cerklje 17'00 Ivan Husnjak, 7. obl. (po maši srečanje in vaje za ministrante) 
21. 11.  ČET DAROVANJE DEVICE MARIJE 
Krška vas 19'00 Gramc Franc, 7. dan 

22. 11. PET Cecilija, zavetnica pevcev 
Cerklje  17'00 Tilka Marič / PETJE PRI MAŠI in po maši zahvalno druženje v župnišču 

23. 11.  SOB Klemen I., papež in mučenec (Dan Rudolfa Maistra) 
Cerklje 7'00 Angela Žibert 

24. 11.  NED KRISTUS KRALJ; 2 Sam 5,1-3; Ps 122,1-5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 
»In govoril je: 'Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!'« (Lk 23,42) 

Cerklje 7'00 Oče Anton, mama Marija Račič ob rojstnem dnevu 
Krška vas 9'00 Angela in Martin Piltaver / Za farane 
Cerklje  10'30 Račič Franc, Kristina in dva brata Ernest, Franc ter Angelca 
Cerklje  14'00 FILM O LOJZETU GROZDETU (srečanje dekanijskih pastoralnih svetov) 
Cerklje  18'00 DOBRODELNI KONCERT KARITAS – ISKRICA UPANJA 

25. 11.  PON Katarina Sinajska, devica in mučenka 
Krška vas 18'00 Družina Brinovec, Skopice 20 (pri maši sodelujejo starejši veroučenci) 

26. 11. TOR Valerijan Oglejski, škof 
Krška vas 17'00 Edo Baškovič – 50. obl., in Jožefa 

27. 11.  SRE Virgil in Modest, škof (čudodelna svetinja)  
Cerklje 17'00 ++ starši Anton in Natalija Zorič iz Župeče vasi 

28. 11. ČET Katarina Laboure, redovnica  
Cerklje 17'00 Za uboge in trpeče / Katarina Gramc – godovna in obletna 
Cerklje  17'30 Vaje za ministrante 

29. 11.  PET Saturin, mučenec 
Cerklje 17'00 Viktor Račič, ob 90 r. dnevu, in žena Ana 
Cerklje  18'00 Vaje za žive jaslice 
30. 11.  SOB Andrej, apostol 
Cerklje 17'00 Arh Ivan, 1. obl.  
1. 12.  NED 1. adventna nedelja - A, nedelja Karitas; Iz 2,1-5; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44 
»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13) 
Cerklje 7'00 Franc Hribar, ob r. dnevu 
Krška vas 9'00 Za farane            (DOM) 
Cerklje 10'30 Miha Horžen ob r. dnevu, družina Horžen in Žugič / Dušan Erhovnic, 30. dan 

2. 12.  PON Natalij, mučenka 
Krška vas 16'30 V zahvalo  

3. 12. TOR Frančišek Ksaver, redovnik (Prešernov rojstni dan in dan invalidov) 
Cerklje  16'30 Franci in Milka Cerjak 
Cerklje  17'00 Verouk za prvoobhajance 
Cerklje  18'00 Koncert ljudskih pevk Cerklje ob Krki 

4. 12. SRE Barbara, mučenka (maša v cerkvi pri oltarju s kipom svete Barbare)  
Cerklje 17'00 Ljudmila in Janez Kodrič  
5. 12.  ČET Savo, opat  
Cerklje 17'00 Igrica in prihod svetega Miklavža 
Cerklje  19'00 Po danem namenu 

6. 12.  PET Miklavž, škof – prvi petek  
Krška vas (dvorana) 16'30 prihod svetega Miklavža 
Cerklje 17'00 Čaščenje Najsvetejšega (po maši srečanje ministrantov) 
Cerklje  18'00 Pogačar Magda in Vinko / po namenu družine Rudman  

7. 12.  SOB Ambrož, škof 
Krška vas 15'00 Po namenu zaročencev za srečo in blagoslov v družini  
Cerklje 18'00 Močnik Terezija ob r. dnevu (Čaščenje Najsvetejšega) 
8. 12. NED BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE; 1 Mz 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26s 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30). 
Cerklje  7'00 Mama Marija, godovna in oče Anton Račič 
Krška vas 9'00 Zorko Olga, 20. obl., Franc, starši Lekše, Baškovič Edi, Jožefa, starši Piltaver 
Cerklje 10'30 Za farane (sprejem novih ministrantov) 

9. 12.  PON Bernard Jezusov, redovnik 
Krška vas 17'00 Komerički Stepan in vse ++ Slakonja (pri maši sodelujejo 1. in 2. razred) 
10. 12.  TOR Judita, svetopisemska žena 
Krška vas 19'00 Gramc Franc, 30. dan in ob rojstnem dnevu 
11. 12.  SRE Damaz I., papež 
Cerklje  17'00 ++ Vegelj in Potokar    
Cerklje  19'00 Vaje za žive jaslice 

12. 12.  ČET Devica Marija iz Guadalupe 
Krška vas  17'00 Starši Gričar, Smrekar in Mirko 

13. 12.  PET Lucija, devica in mučenka 
Cerklje 18'00 Starši Dobravec – Jože in Martin  (sodelujejo birmanci namesto v soboto)  

14. 12.  SOB  Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj 
Cerklje 6'00 Jože in Neža Žičkar – Črešnjice  
15. 12. NED 3. adventna nedelja (Gaudete)  Iz 35,1-6.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11  
»Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni.« (Mt 11,5)  

Cerklje 7'00 Ivan Račečič obl., in sin Boštjan obl. 
Krška vas 9'00 Jožefa Bogolin – 50 let iz Skopic 
Cerklje  10'30 Za farane (DOM)  - obred - Marijo nosijo in devetdnevnica 
V nedeljo in med tednom - pred ali po devetdnevnici izkoristimo čas za dobro sveto spoved.  

16. 12.  PON Albina, mučenka 
Cerklje 17'00 Za pozabljene namene  
17. 12 TOR Lazar iz Betanije, svetopisemski mož 
Cerklje 17'00 Edi, obl., starši ter Franci, Boris in Ivica Ferenčak  

18. 12 SRE Gacijan, škof 
Cerklje 17'00 Ilc Franc, Terezija in sorodniki  



19. 12 ČET Urban III., papež – celodnevno čaščenje – sveta spoved 
Cerklje 6'30  Izpostavitev in spovedovanje 
Cerklje  7'30 Po danem namenu 
Cerklje  10'00 Po danem namenu 
Cerklje 17'00 Majda in Alojz obl. starši Zidar in Kerin – zaključek čaščenja 

20. 12.  PET Evgen, mučenec 
Krška vas 17'00 Oče Martin, 30. obl., mama Mihaela in stric Jože Kodrič 

21. 12 SOB Marjeta Škotska, kraljica / svetopisemske urice 
Cerklje 17'00 Komočar Martin, 31. obl., in Ana  
Cerklje  18'30 Generalka za žive jaslice 

22. 12.  NED 4. adventna nedelja; Iz 7,10-14; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 
»Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi«  

Cerklje 7'00 Ferenčak Ivan, obl. / Za farane  
Krška vas 9'00 Jankovič Jože in starši Jankovič in Barbič 
Cerklje 10'30 Franc in Ana Pflege obl. / po maši srečanje za kolednike 
Cerklje  18'00 Adventno – božični koncerti MPZ Cerklje ob Krki 

23. 12.  PON Janez Kancij, duhovnik 
Cerklje 17'00 Mariji v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje  18'30 Generalka za žive jaslice 

24. 12.  TOR Adam in Eva, prastarša - Sveti večer 
Krška vas 18'00 OTROŠKA POLNOČNICA – Za medsebojno složnost in blagoslov družin 
Cerklje 23'00 Žive jaslice 
Cerklje  24'00 Polnočnica Vinko Lopatič ob rojstnem dnevu 

25. 12.  SRE BOŽIČ; Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18 ali Jn 1,1-5.9-14 
Cerklje 7'00 Arh Neža in Marija ter ostali ++ Arh 
Krška vas 9'00 Lojzetu Grozdetu in Mariji pomagaj v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje  10'30 Marija Milena Smukovič (DOM) 
Cerklje  18'00 Žive jaslice 

26. 12.  ČET Štefan, mučenec – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Cerklje 7'00 mož Štefanič Štefan in starši 
Krška vas 9'00 Jožefa Baškovič 
Cerklje  10'30 Igor Vukšič  
Cerklje  19'00 Žive jaslice 

27. 12.  PET Janez, apostol 
Cerklje 18'00 Janez Gramc in ++ starši Gramc in Pirnar   

28. 12.  SOB  Nedolžni otroci 
Cerklje 7'00 Angela Žibert 
Cerklje  18'00 Žive jaslice  

29. 12.  NED SVETA DRUŽINA; Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

»Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo« (Mt 2,21) 
Cerklje 7'00 Vse ++ iz družine Vegelj in Potokar 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Jabuka Veronika, obl. / blagoslov otrok 

30. 12.  PON Vincencija, redovna ustanoviteljica 
Cerklje 7'00 Mariji v zahvalo in priprošnjo 
31. 12.  TOR Silvester I., papež - sveti večer 
Cerklje  17'00 V zahvalo 

 

IN MEMORIAM: STANKO MEHLE (1919–1995) 

  
Nekoč je bilo … počeni kipec Svete Matere Božje 
Vstopali smo v hram učenosti – v prvi razred 
Osnovne šole Cerklje ob Krki. Pisalo se je leto 
1964, mi pa smo bili letnik okrog 1957. 
Spominjam se, kako so bili ob nesreči in smrti 
g. Ermana šokirani in žalostni ljudje naše fare! 
Nastopil je novi župnik g. Stanko Mehle.  
Otroški spomini so bistri in čisti kot s svileno 
nitko našite modre spominčice tistega maja. G. 
Stanko Mehle nas je sprejel v župnišču. Bilo nas 
je veliko »prvčkov črvčkov«, kot nas je 
poimenoval, nekaj objokanih in prestrašenih, 
nekaj razposajeno smehljajočih. Zase vem, da 
je bilo to »odkrivanje Amerike«, saj sem bila 
»firbec« že tam od plenic dalje. Oče je med tem skočil še k Pohaku, 
pozabil pa me seveda ni nikoli, še več, šla sva k Pohaku še enkrat in kupil 
mi je dišeč malinovec z mehurčki. Danes ni nikjer tako dobrega! Domov 
me je odpeljal s kolesom (na »štangi«). Božansko! Luštno smo se imeli 
na tej prvi veroučni uri in komaj sem čakala naslednjo. Bilo nas je pet 
Borščank: Jana, Milena, Jožica, Tonika in jaz. Pridne punčke! Pri 
šmarnicah nismo manjkale niti enkrat! Se zdi to nemogoče? Pa je res! 
Pa še to moram povedati: šmarnice so se pričele zjutraj ob šesti uri, šolo 
pa smo imeli popoldne! Z Boršta smo pešačile dva kilometra po 
makadamu, ki je bil v sveže dišečem jutru unikaten in prelep: na debelo 
je bilo finega prahu, tako da so se odtisi čeveljcev tistih deklic lepo 
tiskali v neprecenljive zgodbe naših sledi na poti od Boršta do Cerkelj. 
Vsakokrat smo pravočasno »pricapljale« v cerkev. Zrinile smo se v prve 
klopi levo pred oltarjem, fantje so sedeli seveda na desni strani. To je 
bilo takrat strogo ločeno! Peli smo, padali na kolena, tudi smeh je bilo 
treba kdaj obvladati! Litanije pa so bile neskončno dolge, da so nam 
glavice klecale in očke so se kar same zapirale … Podobice, nalepke, 
svetinjice in ob koncu šmarničnega maja – plastični kipec Svete matere 
Marije! To so bili naši bombončki in drobtinice upanja v molitvicah: ob 
strahovih pred šolskimi tegobami, družinskih peripetijah, slabi vesti ob 
nedolžnih lumparijah, napakah, izrečenih grdih besedah.  



Prižnice se spomnim, ja tudi g. Mehle je pridigal tam! Lepe freske so bile 
na stropu, njih podobe so bile navdih za globoka otroška razmišljanja. 
Za naše prvo obhajilo smo vadili pesmice ob harmoniju na desni strani 
ob oltarju. Igral je g. Butara, ki smo mu po domače rekli »Tičonov«. 
Spomnim se le silnega razbijanja mojega srca ob grozljivi tremi, ko je 
bilo treba zapeti solo. Ubogi glasek, kako je trepetala dušica z njim! Ojej, 
ojej! G. Mehle je tekal sem in tja v množici opravkov, navdušen in poln 
pričakovanja ob dogodku prvega svetega obhajila. Vidno zadovoljen, a 
tudi zaskrbljen. In vedno poln idej! To ga je opredeljevalo!   
»Vse bo dobro!« je potolažil mojo mamico. V želji, da bom »zelo lepa« 
pri prvem obhajilu, sem si namreč postrigla lase na čelu »v nulo«. Pa še 
sestri Ireni, za vsak slučaj! Oče se v ženske marnje ni mešal, saj je vedel, 
da lasje spet zrastejo. Pa je raje skočil malo k Pohaku in šla sem 
presrečna z njim na malinovec z mehurčki. Res je bilo vse dobro in v 
redu! Omamno so dišale bele lilije, prave Alojzijeve lilije, z vrta moje 
stare mame Neže. Bele plapolajoče oblekice in otroške dušice so bile kot 
najlepše sanje. 
K verouku smo skozi vso osnovno šolo redno hodili skoraj vsi, ki smo 
skupaj pričeli pri g. Stanku Mehletu. Znal nas je pritegniti na nešteto 
načinov! Ne le z zanimivimi in hudomušnimi razlagami verskih vsebin! 
Čisto po otročje je z nami čebljal, se smejal in modroval, seveda! Češnja 
pod župniščem ni utegnila dozoreti, saj smo nanjo redno vsako leto 
splezali in se sladkali z njenimi plodovi. Zaradi varnosti nas je ves čas 
opozarjal in bil z nami. Večkrat nas je s svojo »katro« razvozil po 
domovih, da ne bi bili starši v skrbeh. Še bolj pa zato, ker smo neizmerno 
uživali, če nas je vozil naokoli. On nas je čutil in ustregel je našim 
otroškim željam in prošnjam: »Gospud, prosim, prosim, zapelte nas 
damu! Torbe so takooo težke!« Ni odgovoril. V nasmešek stisnjene 
ustnice so dale znak, da smo se zapodili v njegov avto – trpežno »katro«. 
Nepozabno! Cesta je ostajala za nami, g. Mehle pa se je smehljal in 
neizmerno užival, kot otrok! Sanjske vožnje z osebnim avtomobilom! 
Saj ne rečem, da na očetovem kolesu na »štangi« ali »pekettrogerju« in 
kasneje na mopedu ni bilo dobro! »Katra« od »gospuda župnika« pa je 
bila pravi avto! 
Prihajali smo tako nekega dne v sedmem razredu k verouku. Pred 
cerkvijo v Cerkljah smo se zbirali počasi. Fantje so nas v tistih časih že 
malo bolj opažali in niso vedeli, kaj bi ušpičili, da bi vzbudili pozornost 
nas deklet. Povedano drugače, niso vedeli, kako bi izpadli pametno po 
moško! Pot so nam zaprli s kolesi, češ, pozdravi se, ko se gre mimo! 

Fantov za živo glavo nikoli ne bi pozdravile, zato 
smo se s težavo rešile njihove kolesarske 
prepreke in nekako smo pritekle do g. Mehleta, ki 
je stal v črnem talarju pred župniščem, na hrbtu 
s prekrižanimi rokami. Povedale smo mu o 
fantovski predrznosti. Na njegovem obrazu je 
bilo jasno videti, kako s tesno stisnjenimi 
ustnicami komaj brzda smeh. »Dobro me 
poslušajte, fantje! Pravi moški bo pozdravil 
žensko! Tako je prav in nič drugače! Tako je po 
bontonu! Ste razumeli?« »No, ja! Potem pa prav!« 

je moledoval Branko, največji in glavni med njimi. Od takrat dalje so se 
potrudili naši fantje, da so nas pričakali v nekakšnih zasedah, se globoko 
priklanjali, nas pozdravljali, kot da smo kraljice, tudi na šolskih 
hodnikih seveda, in se pritajeno hihitali. Sčasoma pa so te »manire s 
priklonom« naši fantje opustili in pozabili. Odrasli so, a poduk iz 
veroučne dogodivščine je postal vrlina. Res! Še danes so srečanja s 
sošolci kot dragocen biserček! 
Osmi razred. Moj šmarnični kipec Marije (prvi razred) se je grdo razbil 
in bilo mi je res hudo. Prepričana sem bila, da sem kriva, saj bi ga morala 
bolje čuvati, pa tudi da se mi zato dogajajo neljubi dogodki in težave. 
Začetno obdobje pubertete, močnejša čustva, že nekaj izkušenj porazov, 
neuslišane prošnje in molitve mladenke, nerazumevanje, čuden svet. Pa 
je po naključju g. Mehle ustavil svojo »katro« tudi pri nas doma na 
Borštu in stopil v hišo, kar se še nikoli prej ni zgodilo. Bila sem objokana 
ob svojih težavah. Ko sem ga presenečena zagledala, sem se še bolj 
razjokala. Začudeno me je gledal in me povprašal po razlogu. Ko sem 
mu odkrito zaupala svoje probleme in strahove, me je pogledal in mi 
zamišljen s pogledom v nebo dejal: »Otrok moj, Bog ti je namenil prav 
posebne stvari v življenju! Tako je to!« Seveda, resnici na ljubo, nisem 
niti približno razumela, kaj mi je hotel povedati. V moji glavi polni 
megle, pubertetniških sanj in pričakovanj, sem razumela, češ, kako lepo, 
saj bom uspešna v šoli, videla sem princa na belem konju, doma bo 
nekega dne vse lepo in prav. To mi je posebnega namenil Bog! 
Skozi tri nadaljnja desetletja so se mi te besede g. Mehleta kot strela z 
jasnega pojavljale v mislih ob najtežjih preizkušnjah, mnogih tragedijah 
mojega življenja. Ob tem sem vedno le ironično dodala: »To pa res! Prav 
»posebne« stvari mi je namenil ta Bog! Kakšna »sreča« zame!« In ob še 
enem takem trenutku obupa spet iste misli: »Otrok moj! Bog ti je 



namenil ...« spreletelo me je: Meni je Bog namenil! Preizkušnje. Meni! 
Da bi doumela, da bi zmogla rasti, da bi razumela zakaj. Ker jaz vendar 
zmorem … Sprejemam! Grem. O Bog, kako sem bila slepa, gluha, kakšna 
tepka! Nobenega zakaj ni več. Prav nobenega! Hvaležna sem Bogu za to 
prgišče modrosti, za razumevanje še drugih dimenzij življenja! 
G. Stanku Mehletu grem prižgat svečko na grob na Ločno vsakič, ko me 
pot zanese v Novo mesto. Njegov grob je nekaj deset metrov od 
glavnega vhoda desno, blizu groba Janeza Trdine, v bližini na levi strani 
pa se vidi večji spomenik na grobu slikarja Božidarja Jakca. Ni težko 
najti. Malo mu potožim, sicer pa vse ve. Tako kot sedaj tudi jaz že malo 
bolje! 
Ob stoti obletnici njegovega rojstva razmišljam, kaj bi imel povedati g. 
Stanko Mehle, če bi stopil med nas v cerkljanski cerkvi. Prav gotovo bi 
rekel, da je vsem že zdavnaj odpustil krivice, nerazumevanje, da je 
pozabil svoje trpljenje. Tudi njemu je Bog namenil prav posebno 
poslanstvo, ki ga je nosil tiho in ponižno. Bil je moder in vedel je, da smo 
samo ljudje. Ljudje, ki jih je imel rad. Ljudje, ki pač ne vedo, kaj je za 
bregom, kaj je za vrati, ne vedo, kako deluje hierarhija tudi v Cerkvi, da 
je moral odločiti tako, kot mu je bilo zapovedano. Bil je velik človek, 
vendar tudi on je bil samo človek! Dovolila si vas bom v njegovem imenu 
nagovoriti, da mu odpustite, če mu še niste, kajti tudi on je odpustil vam! 
Saj smo Kristjani in nismo v tej lepi Markovi cerkvi slučajno, kajne?! G. 
Stanko Mehle bi se tudi zahvalil vsem, ki ste ga razumeli, še posebej stari 
gospe, ki ga je neštetokrat nahranila, ko je bil lačen. Svoje prihranke je 
namreč do zadnje pare vložil v to cerkev, v kateri se danes zbiramo pred 
najsvetejšim. 
Hvala gospod Stanko Mehle! Pridem spet prižgat svečko ob prvi 
priložnosti, ko me pot zanese v Novo mesto na Ločno. 

Branka Pirc 
Zahvaljujem se Branki in v prejšnji številki Darji za ti dve čudoviti 
pričevanji o g. Stanku Mehletu ob 100. obletnici njegovega rojstva. 
Njegovo novomašno geslo je bilo: »Duš mi daj, o Gospod, vse drugo 
vzemi.« V teh besedah se skriva tudi temeljno duhovnikovo poslanstvo, 
da bi čim več duš privedel k Bogu.  
Naj mu Bog za ves njegov trud da večno plačilo v nebesih.  
 

SVETA CECELIJA – ZAVETNICA PEVCEV – 22. 11. ob 17'00 

Na god svete Ceciliji posebej vsi pevci vabljeni k maši in po maši na skupno 

druženje, kjer bomo še kakšno zapeli.  

OGLED FILMA O LOJZETU GROZDETU – 24. 11. OB 14'00 
24. novembra 2019 bo ob 14.00 v dvorani gasilnega doma dekanijsko srečanje 

ŽPS. Predviden je ogled filma o Lojzetu Grozdetu in nato pogovor o filmu. Po 

končanem srečanju sledi pogostitev za vse prisotne. Srečanje je odprtega tipa in 

lahko pride vsakdo, ki ga to zanima. Ob tej priliki tudi naprošamo za sladko in 

slano pecivo, čaj ter (kuhano) vino. Pecivo naj se prinese že v dopoldanskem času 

v kletne prostore župnišča. 
 

DOBRODELNI KONCERT KARITAS – 24. 11. 0B 18'00 
Isti dan zvečer bo v dvorani že tradicionalni dobrodelni koncert Karitasa s 

številnimi pevskimi gosti. Podprimo dobrodelnost in se udeležimo koncerta. 

Skupaj s poslušanjem ubranega petja bomo naredili še nekaj dobrega. Vabljeni.  
 

KONCERT LJUDSKIH PEVK CERKLJE OB KRKI - 3. 12 OB 18'00 

Ljudske pevke vabijo na koncert, ki bo v dvorani gasilskega doma. 
 

SVETI MIKLAVŽ – 5. 12. OB 17'00 
Sv. Miklavž bo otroke obiskal v četrtek, 5. decembra, ob 17.00 v cerkvi. Prijave 

za obdaritev bo možno oddati v nedeljo 24. novembra ter 1. decembra. Starše 

prosimo, da z otroki počakajo v cerkvi do konca obdarovanja  ter da Miklavževa 

darila odprejo šele doma ali zunaj. S tem se izognemo nepotrebnim šumom in 

nemiru. V Krški vasi bo sv. Miklavž obdaril otroke ob pomoči Kulturnega društva 

Ivan Kobal v petek, 6. 12., ob 16.30 v dvorani. 
 

BREZMADEŽNA IN SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV – 8. 12.  

Ministranti vabijo v svoje vrste nove člane. Ministrantska služba je zelo 

pomembna. Ni tako lepo videti, če je duhovnik sam ob oltarju. Če 

ministrant lepo opravi svojo dolžnost, je s tem sveta maša lepo obogatena 

in se ljudje lažje vključujejo v cerkveno občestvo.  
 

MARIJO NOSIJO – BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – ob 17'00 

V hiši, kjer gostuje Marija, ste vsi dobrodošli pri molitvi.   

- 15. 12. Župeča vas 

Črešnjice (Špiler) 

- 16. 12. Hrastje (Arhovi) 

- 17. 12. Zasap (Veronika Kovač ) 

-             Gazice (Rezika in Ivan Gramc) 

- 18. 12. Boršt (Lopatič) 

- 19. 12. Cerklje ob Krki  

- 20. 12. Skopice (dvorana) 

Krška vas (Kerin) 

- 21. 12. Račja vas (Franc Ilc) 

- 22. 12. Krška vas (hiška) 

                           Vsi lepo povabljeni!  



BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV 
Blagoslov adventnih venčkov bo na 1. adventno nedeljo pri vseh mašah. Venčke 
prinesite spredaj pred oltar. Blagoslovili bomo tudi božična voščila za starejše, ki 
so jih pripravili člani Karitasa.    
Adventni čas je podobno kakor postni čas posebej namenjen dobrodelnosti in 
dobrim delom. Vijolična barva predstavlja čas pred velikim praznikom. Priprava 
zajema tudi naš notranji svet. Post, miloščina ubogim in molitev. Bolj ko se na 
praznik tudi tako notranje pripravimo, iskrenejše bo veselje ob prazniku. Za 
miloščino ubogim sta v okviru župnij dve misijonski akciji, ki ju zelo priporočam. 
 
ADVENTNA AKCIJA 
Otroci bodo pri verouku prejeli zvezke, tako imenovane adventne koledarje. 
Namenjeni so, da bi se bolj intenzivno pripravili na božič. Sredi koledarja je načrt 
za skrinjico, ki jo izdelajo in vanjo vlagajo svoj dobrodelni prispevek za lačne otroke 
v svetu. Skrinjice na božič prinesete in jih položite v farne jaslice, na pripravljeno 
mesto. Vsa zbrana sredstva posredujemo preko misijonske pisarne našim 
misijonarjem, ki to tudi odgovorno v obliki hrane in drugačne pomoči posredujejo 
najbolj potrebnim. Hvala vam.  
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
V okviru trikraljevske akcije vas bodo obiskali koledniki. Upam, da bo ta lep običaj 
zajel čim več vasi.  Namen je, da s svojimi darovi pomagamo 
misijonarjem in revnim v njihovih deželah. Akcija, ki  poteka že od leta 1994, obuja 
star običaj koledovanja, ki mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci in mladi, 
ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo 
blagoslov. Z zbranimi sredstvi vsako leto podprejo več projektov slovenskih 
misijonarjev. Rad bi, da se že pred božičem oblikujejo skupine, da ni potem vse na 
zadnjo minuto. Predvideno srečanje je v nedeljo 22. 12. po maši ob 10'30.   
    
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. Spovedoval bo tudi p. Lojze Podgrajšek. Razpored čaščenja:  
6'30 – izpostavitev in spovedovanje 
7'30 – 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.  
15'00–16'00 – Cerklje, Črešnjice, Zasap 16'00–17'00 – Dol. in Gor. Skopice 17'00 
– sklep čaščenja (Litanije Srca Jezusovega, sveta maša).  
 

 
 
ŽIVE JASLICE 
Priprave na žive jaslice so se začele. To pomeni, da bomo uprizorili Božično zgodbo. 
Uprizoritev naj bi bila dolga dobre pol ure.  
Termini za predstave živih jaslic so: 

 24. 12. 2019 ob 23.00; 

 25. 12. ob 18.00; 

 26. 12. ob 19.00; 

 28. 12. ob 18.00.  
Po svojih močeh se že mnogi trudijo, da bi vse to čim lepše uspelo, zato vsem 
iskrena hvala, ki pomagate, da bomo lahko to lepo sporočilo božiča posredovali čim 
širšemu krogu. V bližini letos ni nikjer predvidenih živih jaslic, zato lahko pričakujemo 
tudi nekaj obiska od drugod. Prav je, da vse sprejmemo čim bolj gostoljubno. Želimo 
si, da bi bil ta dogodek za vse kraj tistega miru, ki ga prinaša Jezus – Odrešenik.  
 
JASLICE V CEKVI 
Letošnje jaslice v cerkvi bodo postavili birmanci. Spodbujam, da bi vsak od 
birmancev čim bolj kvalitetno naredil svoj del. Tako bodo tudi jaslice v cerkvi zelo 
lepe in nekaj posebnega.    
 
ADVENTNO – BOŽIČNI KONCERT  
V nedeljo, 22. 12., bo v Cerkljah v cerkvi koncert, ki ga pripravlja Mpz Cerklje ob 
Krki. Lepo vabljeni.    
 
BLAGOSLOV OTROK – 29. 12.  
V nedeljo, 29. 12., bo poseben blagoslov otrok. Pridite v čim večjem številu.  
 
MAŠA V ZAHVALO ZA PRETEKLO LETO – 31. 12.  
Lepo povabljeni na zahvalno mašo ob izteku leta.  


