
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE Hvala vam, ki zvesto in 

zavzeto ohranjate Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  

Tudi v času epidemije se vam lepo zahvaljujem, ker 

s skrbjo gledate Božjo hišo in jo ohranjate lepo. 

Vztrajajte v dobrem in Bog vam obilno povrni. 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
FEBRUAR Gazice/Zasap Dol. Krška vas MePZ Cerklje 
MAREC Hrastje Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Škof Andrej Saje prvič v naši župniji. Pri sveti maši je podelil 

dekanijskim duhovnikom blagoslov svetega Blaža. (foto: Matic Vidic)  

 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu. Glede na epidemične 

razmere, velikost cerkve in 

navodila NIJZ-ja 

prilagajamo obisk maš. 
Navodila so objavljena tudi 

na strani slovenske škofovske 

konference. Pazimo na 

razkuževanje in obvezno 

imamo v cerkvi maske. 

MOLITEV 
Cerkev je odprta pol ure pred 

mašami, ko molimo rožni 
venec – vabljeni! Čez dan je 

odprt vetrolov. Pomnožimo 

molitev tudi v domačem krogu.  

SPOVED 
Redno, vsako nedeljo pol 

ure pred jutranjo mašo 

oziroma po dogovoru. 

BOG BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine in 

naj vas vse ohrani 

zdrave in srečne. 

e. 

DELOVNE AKCIJE NA PODSTREHI ŽUPNIŠČA  

 
 

 
KOLEDNIKI 

 

 Veselo srce podarja zdravje,  
potrt duh pa suši kosti.                          (Prg 17,22) 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


UPOŠTEVAMO PRIPOROČILA NIJZ-ja. PROSIM, DA ME V PRIMERU, ČE MAŠA, KI STE JO NAROČILI, NI 
NAPISANA ALI JE NAROBE NAPISANA, OBVESTITE. ZA NAPAKE SE OPRAVIČUJEM IN JIH BOM POPRAVIL. 

7. 2.  PON Egidij, redovnik (ni verouka)  
Krška vas 18'00 Milica Žičkar 

8. 2.  TOR Hieronim, redovnik – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (ni verouka)   
Cerklje 18'00 družina Dušak / po maši srečanje ob Svetem pismu  

9. 2.  SRE Apolonija, mučenka 
Cerklje 6'00 Branko Malavašič  

10. 2.  ČET Alojzij Stepinac, škof / pred mašo od 17'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  18'00 Edi, Franci, Boris, Ivica ter starši in sorodniki Ferenčak 

11. 2.  PET Lurška Mati Božja – SVETOVNI DAN BOLNIKOV / po maši srečanje ŽPS 
Cerklje 18'00 Milena Rudman, 7. dan, in Irena Rudman / Karel Drobnič in g. Franc Drobnič  

12. 1.  SOB Alfred, opat / 9'30 - družinska kateheza in KDP 
Cerklje  8'00 Štefka Jaklič, 30. dan, in Natalija Jaklič, 4. obl. / srečanje ministrantov 

13. 2.  NED 6. NEDELJA MED LETOM; Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 
»Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23a) 
Cerklje  7'00 Ivan Dvornik / za farane 
Krška vas 9'00 Štefan in Anica Štefanič  
Cerklje 10'30 Ana in Jože Dušak  

14. 2. PON Valentin (Zdravko), mučenec 
Krška vas 18'00 Ludvik Baškovič 

15. 2.  TOR Klavdij, redovnik 
Cerklje 18'00 Leopold Tonkovič, 30. dan / po maši srečanje ob Svetem pismu 

16. 2. SRE Julijana, mučenka 
Cerklje 6'00 po namenu (sestre) 

17. 2. ČET Silvin, škof / pred mašo od 17'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje 18'00 v dober namen 

18. 2.  PET Heladij, škof / po maši srečanje ŽGS 
Cerklje  18'00 za ++ iz družine Žugič 

19. 2.  SOB Bonifacij, škof – KATEHETSKI DAN 
Cerklje   po namenu za katehete, katehistinje in katehiste 

 20. 2. NED 7. NEDELJA MED LETOM; 1 Sam 26,2.7-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 
»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31) 
Cerklje 7'00 za zdravje / za farane 
Krška vas 9'00 Jože Jankovič, 12. obl.  
Cerklje 10'30 Turk, Bebar, Radkovič, Žagar in na čast sv. Antonu 

21. 2 PON Irena, devica 
Krška vas 18'00 Drago Koretič, 1. obl., in vse ++ Koretič 

22. 2.  TOR SEDEŽ APOSTOLA PETRA 
Cerklje  18'00 Rozalija in Jože Rupar / po maši srečanje ob Svetem pismu 

23. 2.  SRE Polikarp, škof in mučenec 
Cerklje  6'00 po danem namenu  

24. 2.  ČET MATIJA, apostol / pred mašo od 17'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  18'00 Jernej Zorko 

25. 2.  PET Alojzij in Kalist, mučenca 
Cerklje 18'00 za telesno in duhovno zdravje v družini  

 

MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, X. del. - Po otvoritvi mosta 8. 10. 1922 
Seja odbora, 30. oktobra 1922. (v šoli).  
1. G. Steinerju dolgujemo še cc. 50.000 K – ne vračunši propuste, ki jih plačamo posebej. 
2. Ker je po načrtu ograja na nasipu le 10 cm v zemljo vkopana, predlaga g. podjetnik, da nam naredi 
izven načrta, ako mu plačamo posebej. - - Sklep seje je: »Naredi naj se po načrtu!« Razlogi: Ker bi 
znala direkcija ugovarjati, če spremenimo načrt; b.) ker se bo nasip itak še močno posedel in bi bilo 
itak treba spomladi ograjo znova vkopavati; c.) ker bi podjetnik znal ravno pri tem delu zaračuniti 
nam tako, da bi nas močno zabolelo, bomo raje sami popravili, kar je po načrtu slabega. 
3.Za nasip bomo doplačevali še toliko časa, da bo mogoče voziti preko. Navaža pa naj se od sedaj 
dalje le gramoz in kamen! Sporoči se g. podjetniku, da naj on plača à K 40'-; mi doplačamo à K 60'- 
per m³. – Vožnje zapisuje in vozila merijo – ako ne bo Steinerjev delavec tega rešil – v Cerkljah Račič 
Leopold in Pflege Jan.; na piroški strani: Kožar Jože. in Tomazin. 
4.Ker je na dan sejma v Bušeči vasi dovoljeno pobirati prostovoljne prispevke od pasantov, se 
oglase, da bodo pobirali: Butara Ivan, Cerklje 5; Butkovec Črešnjice; Horžen Hrastje. 
5.Došlo je privatno sporočilo, da je cestni odbor krški dovoli za naš most podpore K 20.000'- 
6.Na Vlaško naj se sporoči, da vsaka hiša, ki prispeva K 200'-, je prosta vseh nadaljnjih prispevkov 
in plačevanj. Imeti pa mora vsak član hiše, ki je plačala eno leto po plačanju, kadarkoli gre čez most, 
- s seboj potrdilo, da je plačano. Vsak član Odbora ima pravico zahtevati, da se mu legitimirajo. 
7. Kar zadeva izmenjavo mostnic je treba to-le pribiti: Naši pooblaščenci (glej sejo odbora z dne 13. t. m.!) so 

dne 25 t. m. pregledali z g. podjetnikom mostnice. Domenili so se medsebojno, da lahko ostanejo mostnice, ki 
niso široke predpisano mero, a imajo zadostno moč. K temu je seja sklenila in velela sporočiti tudi g. podjetniku 
tako-le: »Odbor je zadovoljen z ožjimi, sicer pa popolnoma zdravimi mostnicami, kot so zahtevane po 
kolavdacijskem zapisniku (40 cm), ako ne bo seveda ugovarjala Gradbena direkcija v Ljubljani. Ako pa bo le-ta 
vztrajala na svoji prvotni zahtevi, ali če bo zahtevala sploh drugače kot smo se izrekli mi, odnosno naši 
pooblaščenci, se moramo ukloniti ter prekličemo svojo dano izjavo (po oblaščencih). Zahtevi Gradbene direkcije 
se bo –samoposebi umljivo – moral ukloniti tudi g. podjetnik.« 
8. Sklene se, da se mora pri zbiranju prispevkov misliti na precejšnji rezervni fond, s katerim bomo 
plačali eventuelne nepredvidene stroške; nasip do mlina Kožar in preko zime damo podaljšati oba 
nasipa (v Cerkljah do hiše Žokalj Jože, na piroški strani tam sredi poti proti Pirošici, ker do tam sega 
voda, ko naraste.). 
9. Onim, ki niso še nič prispevali k mostu, a bodo most nujno rabili, smo poslali te dni opomine, 
(okrog 150 jih je takih). Kdor se ne bo sedaj odzval, ga bomo pomaknili pri razdeljevanju v razrede 
za toliko višje, da bo plačal še obresti, ki jih moramo mi sedaj plačevati radi teh zanikernežev. 
10. Gostilničarja x in x na dan otvoritve nista držala s podpisom dane obljube, ko smo poslali 
okrožnico, da naj ta dan ne pripravljajo v svojih gostilnah nič več kot vsak drug navaden dan. Ker 
sta nam s tem odvzela precej gostov, naj se ju na njihovo izjavo, dano s podpisom spomni in naj se 
zahteva od nju, da plačata v blagajno za most primerno vsoto kot odškodnino (g. gostilničar Pozeb 
se je n. pr. bahal, da je oni dan iztržil za 20.000 K.) G. tajnik naj jima piše in ukrene potrebno! 
11. Na veselici so se zgubili: Kodriču iz Cerkelj dva stola (Sessel), Unetiču z Dol. Pirošice ena miza 
(ne nova, a še uporabna). Kaj torej? – Radi mize bo poizvedoval še Golob Rudi in naj se zaenkrat nič 
ne ukrene. – Stole Kodriču pa, če jih ni, plačamo. 
12. Tombol, ki se je vršila mesto 8. t. m. – dne 22. t. m. (nedelja) na vrtu pole Rantove hiše je donesla 
nekaj čez K 5000'-  
13. Popisovanje interesentov (pole so že pripravljene, ker so se delale na opalograf) prevzemo: g. 
župnik Žust (po izjavi); g. nadučitelj Rostohar in odbornika: Butkovec s Črešnjic in Flega iz Cerkelj. 
14. Zapisnik voženj za nasip smo prepisali od g. podjetnika in sedaj pričnemo z izplačevanjem 
doplačil: Dnevni red je izčrpan, seja je zaključena. / Pogorelca s Hrastja: Horžen Fr. in Arh Ant. - kot 
poslušajoča, navzoča – izjavita, da prispevata k mostu oni znesek, ki ga imata prejeti od tuk. obč. 
urada kot podporo za pogorelce (t. j. zbirka poslana od okr. Glavarstva pod št. 9731/22). 

(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 



11. 2. – 30. SVETOVNI DAN BOLNIKOV – LURŠKA MATI BOŽJA 
V torek, 4. januarja 2022, je izšla poslanica svetega očeta Frančiška za 30. 
svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja 2022, z naslovom: 
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se 
poleg tistega, ki trpi, na pot ljubezni. Papeževo poslanico lahko preberete 
na internetni strani slovenske škofovske konference: https://katoliska-
cerkev.si/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-30-svetovni-dan-bolnikov2021 

PEPELNICA IN POSTNI ČAS 
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti: 

- Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva 
se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. 

- Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.  
- Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. 
- Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s 

kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.  
- Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 
- Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna 

slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta!  
 

 

 
 

 
 

 

Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja. 
Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih. 

 Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih. 

 Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči. 

 Posti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki dvigajo. 

 Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo. 

 Posti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo. 

 Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate. 

 Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem. 

 Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo. 

 Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino. 

 Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem. 

 Posti se obupa; praznuj z upanjem. 

 Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih. 

 Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem. 
ZAHVALA in PROŠNJA 
Prisrčno se zahvaljujem za vse darove, ki jih namenite za cerkev ob pogrebih. Zelo 
pomagajo pri trenutnem projektu strehe župnišča. Se še priporočamo. Hvala! 
 
 

26. 2.  SOB Aleksander (Branko), škof 
Cerklje  8'00 Marija Zorko, ob r. dnevu 

27. 2. NED 8. NEDELJA MED LETOM;   Sir 27,4-7; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45 
»'Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.'« (Lk 6,45) 

Cerklje 7'00 sestra Zalka, 1. obl., mama Marija, oče Tone, stari starši Račič, Unetič 

Krška vas  9'00 Vladan Stojanović, 20 obl. /za farane 

Cerklje  10'30 Milan Kovač, 5. obl., in starši Kovač  

28. 2.  PON Roman, opat  
Krška vas 18'00 Ivan in Erika Lepšina  

1. 3.  
drugje 

TOR Albin, škof / po maši srečanje ob Svetem pismu 
Cerklje  18'00 Karel, ob r. dnevu, Terezija in Cvetka Mladkovič 

2. 3. 
drugje 

SRE PEPELNICA 
Cerklje 18'00 Franci in Ana Špiler, stari starši Špiler in Hočevar 

3. 3.  ČET Kunigunda, cesarica / pred mašo od 17'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  18'00

20'00 
Milena Rudman, 30. dan, in Irena Rudman 

4. 3. PET Lucij, papež – PRVI PETEK  –  obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice in blagoslov župnije 

Cerklje  18'00 Jože Račečič, 1. obl., in vsi ++ iz družine Račečič 

5. 3.  SOB Hadrijan, mučenec – PRVA SOBOTA  / po maši srečanje ministrantov 
Cerklje  8'00 po danem namenu / 9'30 – KPD in DK 

6. 3. NED 1. POSTNA NEDELJA;  5 Mz 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 
»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi« (Lk) 

Cerklje  7'00 za duše v vicah 

Krška 
vasklje  

9'00 starši Kožar, trije bratje in Rozika Kožar 

Cerklje 10'30 za farane 

7. 3.  PON Perpetua in Felicita, mučenki 
Krška vas 18'00 Nada, Anton in Toni Jarkovič 

8. 3.  TOR Janez od Boga, redovnik 
Cerklje  18'00 Marija Komočar / po maši srečanje ob Svetem pismu 

9. 3.  SRE Frančiška Rimska, redovnica 
Cerklje  6'00 za žive in ++ iz družine Petrič in Podgrajšek 

10. 3.  ČET 40 mučencev / pred mašo od 17'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  18'00 Franc in Rozalija Benčin ter Igor in Martin, obl., Vukšič 

11. 3.  PET Benedikt, škof / birmanske duhovne vaje  
Leničev dom 
18'00 

za duše v vicah  

12. 3.  SOB Agata, devica in mučenka 
Leničev dom za mlade 

13. 3. NED 2. POSTNA NEDELJA; Mz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 
»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35) 

Cerklje  7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Jože Dornik, 30. obl., in starši Dornik 

Cerklje 10'30 za zdravje in ++ Marjana Kodriča / BIRMANCI -  IZROČITEV SVETEGA PISMA 

14. 3.  PON Matilda, kraljica 
Krška vas 18'00 Jože Pavlovič, 12. obl., ob r. d. in godu, ter mama Uršula in oče Martin Tomše 

15. 3.  TOR Klemen, redovnik 
Cerklje  18'00 Janez in Marija Zorko / po maši srečanje ob Svetem pismu 

16. 3.  SRE Herbert, škof 
Cerklje  6'00 po danem namenu 



STATISTIKA ŽUPNIJE CERKLJE OB KRKI ZA LETO 2021 
Krsti 
V letu 2021 je bilo krščenih 37 otrok. Štirje od 2 do 6 let, 12 iz cerkvenega zakona. 
Zelo lepo je, če otroci odraščajo v urejenih družinah, kjer se imata ati in mami 
rada, in Bog daj, da bi bile vse družine take, da bi si čim bolj prizadevali za ljubeče 
odnose.  
Poroke 
V letu 2021 so bile 4 poroke, predlanskim je bilo 5 porok. Pred poroko je potrebno 
opraviti pripravo na zakon, ki jo lahko tudi v času epidemije opravite preko spleta. 
Vabljeni.  
Pogrebi 
V letu 2021 je bilo 29 pogrebov; 16 žensk, 13 moških; 9x rak, 8x kap, 6x covid. 
Najstarejši je bil v 100. letu starosti, najmlajša v 52. letu starosti. V letu 2020 je 
bilo 26 pogrebov. Previdenih – pomeni, da so redno prejemali zakramente ali bili 
pred smrtjo vsaj maziljeni – je bilo 18. Mnogi ste zelo lepo poskrbeli, da so bolni 
prejemali zakramente in s tem dali tudi sebi tolažbo za nebesa. Hvala za vsakega 
med njimi, ki so nam dajali lep zgled življenja. V času epidemije še bolj okrepimo 
molitev za zdravje.  
Pri prvem svetem obhajilu je bilo 30 otrok. Zaradi pandemije smo ga razdelili na 
4 dele in se je ob lepem sodelovanju staršev lepo izšlo. V letu 2020 je bilo pri 
obhajilu 18 otrok. Birme v letu 2021 ni bilo. Na nedeljo je mašo v povprečju 
obiskovalo (ko je bil dovoljen obisk) okoli 250 ljudi. V letu 2021 se je razdelilo 
okoli 10.000 obhajil. Oddanih maš drugim duhovnikom je bilo 245.  
Verouk poučujemo župnik, sestra in štiri katehistinje. Z letošnjim letom smo 
začeli s Katehezo dobrega pastirja za otroke od 3 do 6 let, ki je zelo kvalitetna, 
zahteva veliko materiala in hvala katehistinjam, ki pri tem sodelujejo. Hkrati 
poteka tudi družinska kateheza, kjer bi si želeli še več družin, da bi lažje tudi na 
duhovnem področju drug drugega obogatili. Skupno verouk obiskuje 159 otrok. 
Verouk poteka tudi v Krški vasi. Letošnje veroučno leto sem pripravil še četrti 
poseben delovni zvezek od 4. do 9. razreda, ki obravnava življenje po veri, moč in 
pomen vere.  
V prvem tednu februarja je zaradi starosti od nas odšla sestra Judita Čebular v 
Mengeš. Od avgusta dalje pa se je s. Emi in s. Marinki pridružila še s. Terezija.  
V cerkvi smo uspeli zagotoviti internetno povezavo. V župnišču smo vzpostavili 
ogrevanje na plin. Urejeval se je tudi prostor pod cerkvijo, kjer smo nekajkrat 
imeli tudi mašo. Hvala vsem, ki ste temu namenili veliko prostovoljnega časa, 
volje in dobrih idej.    
Velikonočni prazniki so ponovno minili v zelo okrnjeni obliki, brez ljudstva. Edino, 
kar smo imeli skupnega, je bil blagoslov jedil od hiše do hiše z molitvijo. Vse 
obrede smo imeli skupaj s sestrami. Na belo nedeljo (teden po veliki noči) so bile 

spet dovoljene javne maše. Res ponovno z omejenim številom prisotnih, ampak 
kdor je hotel priti k maši, je lahko prišel.  
V četrtek, 24. 4., je bil odprt nov most čez Krko. 25. aprila je bil ravno farni praznik 
– Markova nedelja in obhajali smo mašo z 10 zakonskimi jubilanti. Z zakonskimi 
jubilanti smo se sprehodili do mostu, kjer smo ga skupaj blagoslovili.  
V mesecu maju je ponovno nekoliko oživela šmarnična pobožnost in preko nje 
smo vsaj malo nadomestili manjkajoči verouk.  
Davidu Smukoviču je ob pomoči občine po dolgotrajnem delu uspelo izdati 
dopolnjeno izdajo Korenin cerkljanske fare, knjigo Korenin svetokriške fare in 
knjigo Korenin čateške fare. Izredno delo, ki predstavlja konkreten zgodovinski 
pogled na vse prebivalce, ki so tukaj prebivali.  
Na smrtni dan Jerneja Molana, 27. 6., smo obhajali sveto mašo za domovino 
skupaj s predstavniki vojašnice in družino Jerneja Molana. V Kostanjevici so 4. 
julija obhajali novo mašo Jakoba Piletiča.  
18. 7. smo z misijonarjem v Malaviju p. Lojzetom Podgrajškom blagoslovili 
obnovljena dela notranjosti cerkve Mohorja in Fortunata v Krški vasi. 
Dokumentirani so bili dve prvotni freski iz leta 1500. Cerkev ima sedaj obnovljeno 
elektrifikacijo, luči, novo kovano korno ograjo, bila je na novo prebeljena in ima 
obnovljen križev pot in sliko umirajočega Jožefa. 
V poletnih mesecih so bile sobotne maše po vaseh, ki so nas ponovno nekoliko 
bolj povezale med seboj.  
Oratorij je ob vseh zdravstvenih ukrepih zelo lepo uspel, za kar so najbolj zaslužni 
požrtvovalni mladi animatorji. 
26. septembra je bil v Mirni Peči, svojem rojstnem kraju, posvečen nov 
novomeški škof – dr. Andrej Saje. Izvoljen je bil nov gospodarski in župnijski 
pastoralni svet. Vsem želimo obilo blagoslova.  
Miklavž nas je obiskal pri vseh mašah in vsem podelil pomaranče.   
Letošnje jaslice so predstavljale Slovenijo in srce. Hvala vsem, ki ste jih pomagali 
postaviti.  
Izredno lepo ste obnovili dve kapelici na Skopicah in kapelico na Črešnjicah.    
V okviru župnije nas čaka v tem letu zelo zahteven projekt prenove podstrešja in 
strehe župnišča, ki že pošteno zamaka. Hvala vam tako za pomoč pri delu kot tudi 
finančno pomoč.  
V letošnjem letu smo ponovno obudili skupino, kjer skupaj beremo in 
premišljujemo Božjo besedo. Vabljeni.  
Vsako leto je blagoslovljeno. Včasih bolj, včasih manj. Kjer se trudimo, sčasoma 
pride Božji blagoslov. Tudi za letošnje leto se zahvaljujemo in prosimo, naj nam 
Bog v letu 2022 nakloni dobro letino na vseh področjih in predvsem lepih 
odnosov.  


