
Benjaminove drobtinice 
Župnik Janez mi je predlagal, da se v mesecih pred novo mašo »oglasim« iz 

Rima in se kratko predstavim. Z veseljem sem sprejel njegov predlog in v 

prihodnjih mesecih bom na kratko napisal, kako sem se odločil za duhovniški 

poklic, kdo so jezuiti, kaj pričakujem pred duhovniškim posvečenjem … Za 

začetek pa bi vam rad povedal, kaj sploh počnem v Rimu. 

Vsak duhovnik mora pred posvečenjem opraviti dodiplomski študij teologije, 

dobro pa je, da se nato še specializira. Če se na dodiplomskem študiju študira 

»vse« – od filozofije in Svetega pisma do zakramentov in cerkvene 

zgodovine, od kanonskega prava in moralne teologije do psihologije in 

katehetike –, se na podiplomskem študiju poglobi eno izmed teh področij. 

Sam sem tako v oktobru začel dvoletni študij dogmatične teologije. Pojem 

»dogmatična teologija« vam verjetno ni poznan; moram priznati, da še pred 

kratkim tudi meni ni bil povsem jasen. Dogmatična teologija je del študija 

teologije, ki obravnava osrednja vprašanja krščanstva: kako je Bog eden, a 

hkrati trije; kaj pomeni, da je Jezus obenem Bog in človek; kaj je Cerkev in 

kakšno je njeno poslanstvo; kako »delujejo« zakramenti; zakaj je na svetu zlo 

in kaj pomeni, da nas je Kristus odrešil greha; kakšen naj bo odnos 

krščanstva do drugih verstev; kaj lahko upamo po smrti … Ta vprašanja so 

zelo široka in zahtevna. Med študijem dogmatične teologije skušamo 

poglobiti, kako so kristjani tekom stoletij odgovarjali na ta vprašanja, in 

izoblikovati nove odgovore, primerne za današnji čas. 

Verjetno vas zanima tudi, kje v Rimu živim. Večina duhovnikov in 

bogoslovcev iz vsega sveta, ki študirajo v Rimu, živi v t. i. kolegijih. Gre za 

hiše, v katerih navadno živijo bogoslovci in duhovniki istega naroda oziroma 

področja; tako v Rimu obstaja Ameriški kolegij pa Mehiški, Angleški, 

Španski, Francoski … Nekateri kolegiji so mednarodni in takšen je tudi naš, 

ki nosi ime jezuitskega svetnika Roberta Bellarmina. Skupaj nas v središču 

Rima, blizu starodavnega Panteona, živi 75 jezuitov iz skoraj 40 držav. 

Nekateri med njimi so profesorji, večina pa nas je študentov na različnih 

rimskih univerzah. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
JANUAR Gazice/Zasap gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
FEBRUAR Hrastje Dol. krška vas MPZ Cerklje ob Krki 

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.  

 

JANUAR/FEBRUAR 2018 

 

Leto XXXI 

Novo leto – možnost za novo priložnost. Očiščena 
srca v dobroti vžigajo nova prijateljstva v ljubezni  

 

 
 

 

»Jaz sem vas krstil z vodo, 

 on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.« 
(Mr 1,8) 

 
 
 
 



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. 

15. 1. PON Absalom, škof 
Krška vas 18'00   V zahvalo za zdravje 

16. 1. TOR Marcel, papež 
Cerklje 18'00 Mira in Jože Špiler ter vsi ++ Špiler in Janževec 

17. 1.  SRE Anton, puščavnik 
Cerklje 18'00 Anton Horžen 
Cerklje 18'30 Srečanje članov ŽPS. 

18. 1.  ČET Marjeta Ogrska, redovnica (teden molitve za edinost kristjanov) 
Cerklje 18'00 Jože Arh in vsi ++ iz družine Arh 
Cerklje 19'00 Priprava na krst. 

19. 1. PET Suzana, mučenka 
Krška vas 17'00 Branko Avguštin, ob rojstnem dnevu  

20. 1. SOB Fabjan in Boštjan, mučenca 
drugje  Po danem namenu / Ob 10'00 svetopisemske urice  

21. 1. NED 3. nedelja med letom Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20 
»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18) 
Cerklje 7'00 ++ Grojzdek in vse domače ter Minka, 2. obl.  / po maši krst  
Krška vas 9'00 Karel, obl., in Ivanka Srpčič iz Skopic / TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Cerklje 10'30 Joško Pleteršik, 30. dan, in starši /za farane / POJE MPZ Cerklje ob Krki 

22. 1. PON Lavra, devica 
Krška vas 18'00 Jože Rutar, 2. obl.  

23. 1.  TOR Henrik, duhovnik 
Krška vas 18'00 Rozika Kožar, 4. obl., in Joško 

24. 1. SRE Frančišek Saleški 
Cerklje 6'00 Za zdravje Andreje Bambič 

25. 1. ČET Spreobrnjenje apostola Pavla 
Cerklje 18'00 ++ Urbanč 

26. 1.   PET Timotej in Tit, škof 
Cerklje 6'00 Po danem namenu  

27. 1.  SOB Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 
Šmihel 9'00-13'00 Škofijski katehetski dan 
Cerklje 17'00 Vladimir Maligoj 
Cerklje 17'30 SREČANJE KRASILCEV CERKVE 

28. 1.  NED 4. NEDELJA MED LETOM - SVETOPISEMSKA NEDELJA  
Mz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28 

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast.« (Mr 1,22) 
Cerklje 7'00 ++ družina Jalovec / za farane /       nagovori p. Milana Bizanta              
Krška vas 9'00 Franc, Frančiška, Franc Piltaver – 75b/          10'30 POJEJO MLADI 

Cerklje 10'30 Antonija Kerin (po maši srečanje za žene in dekleta)/                                                    
Krška vas - hiška 16'00 - 20'00 SVETOPISEMSKI MARATON  

29. 1.  PON Valerij, škof 
Krška vas 18'00 Viktor Ferenčak, obl.  

30. 1.  TOR Martina, mučenka 
Cerklje 6'00 Po danem namenu 

31. 12.  SRE Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev 
Cerklje 6'00 Anton in Terezija Čebular 

1. 2. ČET Brigita Irska, opatinja 
Cerklje 18'00 Družina Kavčič iz Črešnjic 

2. 2.  PET Jezusovo darovanje – svečnica /dan posvečenega življenja  
Dom Krško 14'30 +Pepica Kržan 
Cerklje 18'00 Stari starši Mešina Jekoslav in Angela ter mama Ivka Wittine  

3. 2.  SOB Blaž, škof in mučenec 
Cerklje 8'00 Viktor Žibert / Ob 10'00 svetopisemske urice. 

4. 2.  NED 5. nedelja med letom Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 
»Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel ter se napotil na samoten kraj in je tam molil« (Mr 1,35) 
Cerklje 7'00 Za farane / TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Ivan Lubšina, 7. obl., in družina Semenič, Lubšina ter Đuro Papac 
Cerklje  10'30 mož Franc Račič in starši ter redovnica Jakobina Lavrič/ POJEJO MLADI 
  Po maši sestanek za starše prvoobhajancev v pripravi na spoved. 

5. 2. PON Agata, devica in mučenka 
Krška vas 18'00 Franc Piltaver  

6. 2.  TOR Pavel Miki, mučenec 
Kapela v bolnici Brežice 19'00 Za bolnike in osamljene 

7. 2. SRE Nika, redovnica  
Drugje  Po namenu za ++ duhovnike in ++ sestre (s. Amanda in s. Hermina) 

8. 2.  ČET Hireonim, redovnik – SLOVENSKI KULTURNI DAN 
Cerklje 18'00 Franc in Ana Špiler 

9. 2.  PET Apolonija, mučenka 
Cerklje 18'00 Milan Kovač, 1. obl.  

10. 2.  SOB Alojzij Stepinac, škof 
Krška vas 8'00 Vida Kožar, r. Račič 

11. 2.  NED 6. nedelja med letom - svetovni dan bolnikov;  
3 Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-2.5.11; 1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 

Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41). 
Cerklje 7'00 Ivan Golob / za farane                                  TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Krška vas 9'00 Rozalija in Jožef Rupar 
Cerklje 10'30 Karel in Marija Butara /po maši sestanek za starše birmancev 

12. 2. PON Aleksej, škof 
Krška vas 18'00 Terezija Zidarič, 1. obl.  

13. 2.   TOR Kristina, vidkinja - pust 
Cerklje 6'00 Milka Turk 

14. 2.  SRE PEPELNICA 
Krška vas 17'00 Štefanič Štefan in starši 
Cerklje 18'00 Mama Tilka, stara mama Marija ter ostali ++ iz družine Unetič 

15. 2.  ČET Klavdij, redovnik 
Cerklje 18'00 Alojz Tomažin, 1. obl. 

16. 2.  PET Julijan, mučenec 
Cerklje 18'00 Franc in starši Kuželj in ++ iz družine Lopatič 

17. 2. SOB Aleš, spokornik 
Cerklje  8'00  Za pozabljene namene / Svetopisemske urice ob 10'00.  

18. 2.  NED 1. POSTNA NEDELJA 1 Mz 9,8-15; 1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15 
»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13) 
Cerklje 7'00 Starši Rostohar in brat / pri mašah nagovori p. Damijana Rističa  
Krška vas 9'00 Jože Jankovič, 6. obl.                                   /10'30 POJEJO MLADI 
Cerklje 10'30 Za farane / po maši srečanje za može in fante                                                             

19. 2.  PON Bonifacij, škof / ta teden ni verouka, ker sem na duhovnih vajah 

20. 2.  TOR Leon Sicilski, škof 

21. 2.  SRE Irena, devica 



22. 2. ČET Sedež apostola Petra 

23. 2.  PET Polikarp, škof in mučenec 
Dom - Brežice 16'00 Rajko Jurečič 
Leničev dom 18'00 Začetek duhovnih vaj za naše birmance. 

24. 2.  SOB MATIJA, APOSTOL   
Leničev dom  Po namenu za birmance in njihove družine. 

25. 2.  NED 2. POSTNA NEDELJA  1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18; Rim 8,31-34; Mr 9,2-10 
»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,3) 

Cerklje 7'00 Ivan Vegelj, obl., in vse ++ iz družine Vegelj 
Zaradi birmanskih duhovnih vaj v Krški vasi ni maše / TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Cerklje 10'30 Rozalija in Fran Benčin – Hrastje 7 

(Maša z birmanci in zaključek duhovnih vaj.) 

ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je potrebno zbrati še 32.375 evrov. Za beljenje in freske pa se je 
zbralo 21.409 evrov. Hvala vam.  

13. 1. – KONCERT IN SLAVILNI VEČER  
V soboto ob 17'00 animatorji birmanskih skupin pripravljajo lep slavilni večer 
za mlade v cerkvi. Med nami bo glasbena skupina 2Ribi5Hlebov. Cerkev bo za to 
priložnost nekoliko drugače urejena. Za birmance je udeležba obvezna 
(sodelovali bodo lahko tudi pri sami pripravi cerkve). Tudi ostali mladi ne 
prezrite tega zanimivega dogodka. Prepričan sem, da ne boste razočarani.  

18.–25. 1. – TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISJANOV 
Teden je posebej posvečen molitvi za edinost kristjanov. Ekumenizem rodi 
sadove, saj se z vsemi kristjani, ki posebej verujejo v Kristusa, skupaj 
veselimo našega odrešenja.   
28. 1. – SVETOPISEMSKI MARATON 
Svetopisemski maraton pomeni neprekinjeno branje Svetega pisma, ki je 
kakor molitev. Prideš in poslušaš (bereš) Božjo besedo, to je Božjo voljo. 
Priznajmo, da premalokrat beremo to sveto knjigo, ki bi jo moral kristjan 
brati vsak dan, predvsem evangelije. Lepa prilika, da pomnožimo zvestobo 
Božji besedi. Tokrat bo Svetopisemski maraton potekal v Krški vasi v hiški 
in sicer od 16'00 do 20'00. Naj koristi.  
6. 2. – MAŠA V BOLNIŠKI KAPELI  
Zelo lepo je, ko se tudi nekateri farani, predvsem pevci, udeležite molitve in 
maše v bolniški kapeli Brežice. Tudi tokrat posebej lepo vabljeni, ker je 11. 
2. Svetovni dan bolnikov.   
14. 2. – PEPELNICA – postna postava 
Na pepelnico in veliki petek je strogi post. Posta se posebej skrbno držimo 
tudi vse postne petke. Naj ne bo post sam sebi namen, ampak ta dan se še 
posebej potrudimo, da bi z zatajevanjem svojih želja čim bolj pomagali 
najbolj potrebnim okoli nas.  

 

23. 2. – MAŠA V DOMU OSTARELIH BREŽICE in KRŠKO (2. 2.) 
Lepo povabljeni k maši v dom, saj je tam sedaj kar precej naših zvestih 
faranov. Ob srečanju z njimi jim pokažemo, da še vedno čutimo skupaj.  

28. 1. in 18. 2. – NAGOVORI V PRIPRAVI NA NOVO MAŠO 
Na svetopisemsko nedeljo bo med nami p. Milan Bizant. Poseben nagovor je 
po maši pripravljen za žene in dekleta.  
Na prvo postno nedeljo bo med nami p. Damijan Ristič, ki bo po maši imel 
posebej nagovor za fante in moške.  
 

23.–25. 2. – DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE 
Otroci naj vzamejo birmanske duhovne vaje zares. Neprimerno obnašanje 
na duhovnih vajah in tudi sicer je lahko tudi povod, da kdo ne bo šel k 
birmi. Zakaj bi namreč nekdo pristopil k zakramentu birme, če za to nima 
pravega interesa.  

STATISTIKA ZA LETO 2017 
Krsti 
V letu 2017 je bilo krščenih 23 otrok. Lansko leto samo 13. V prvem letu 
življenja je bilo 14 krstov, od 2 do 6 let 6 krstov in od 7 let dalje 3 krsti. Fantov je 

bilo 14, deklet pa 9. Iz cerkvenega zakona jih je bilo 6, iz civilnega 4, 
zunajzakonska skupnost pa 13. Letos je bilo prvič, odkar sem tukaj, da je bilo 
več krstov kot pogrebov. Naj da Bog še kakšno tako leto.     

Pogrebi 
V letu 2017 je bilo 20 pogrebov, prav tako kot lansko leto. 9 previdenih (lansko 
leto 14) in 11 neprevidenih (lansko leto 6). 
Prejšnja leta smo se lahko pohvalili, da je veliko umrlih prejelo zakramente, letos 
pa žal ni tako. Prejeti zakramenti so tolažba tako za bolnega kot tudi za svojce, ki 
ste poskrbeli za blagor duše svojih najbližjih. Povprečna starost umrlih je 75 let. 
Lansko leto 77 let. Pri moških je povprečna starost 73 let, pri ženskah pa 77 let.  

Poroke 
V letu 2017 ni bilo porok. V letu 2016 so bile 3 poroke. V Leničevem letu 2011 je 
bilo 16 porok. Veliko blagoslova za župnijo je, če je veliko porok. Letos se že 
obetajo poroke. Morda bo tudi kakšen od vaših . 

Pri prvem obhajilu je bilo 21 prvoobhajancev. Lansko leto jih je bilo 12.  
Birme v letu 2017 ni bilo.  
Za mladinski verouk se trudi Benjamin in jih pride 4-8. Vabljeni mladi.   
Zakonskih jubilantov je bilo letos samo 5, nekaj pa smo jih praznovali še 
posamič. Če imate v letu 2018 svoj zakonski jubilej, računajte, da se skupaj 
poveselimo tega dogodka na Markovo nedeljo.   
Na oratoriju, ki je govoril o Mariji, je bilo 82 otrok in 23 animatorjev.  
Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke, je 40.  
Povprečno število nedeljnikov je 346.   
- Ustanovljen je nov zborček mladih, ki poje na 14 dni pri mašah in zelo lepo 
popestri bogoslužje. Vabljeni, da se mu pridružite. Hvala.  

- Letos sta bila sprejeta 2 nova ministranta.   
- Nedeljskih bralcev v Krški vasi in v Cerkljah je skupaj 31. Zelo malo je mladih 
po birmi. Vabljeni, da se pridružite bralcem.  
- Svetopisemske urice so vsakih 14 dni pri sestrah. Otroci radi prihajajo tudi 
zaradi skrbno pripravljenih ur.  
- Verouk (130 otrok) poučujejo 3 katehistinje, bogoslovec in župnik.  
- Poteka tudi Slomškovo bralno priznanje. Otroci in mladi – vabljeni k branju.   
- Miklavž je obdaril 62 otrok in nastopajoče. Poleg pripravljavcev daril in 
Miklavža so sodelovali tudi otroci z igro Meh za smeh. Miklavža so gostili tudi v 
Krški vasi. 



Kratek pregled pastorale – ROMANJA 
Dekanijsko srečanje za birmance v Šentjerneju – 4. Marca. 
Romanje veroučencev in vernikov na Svete gore nad Sotlo – 1. 4. 2017. 
Romanje z oratorijem v Dolenjski Lurd. 
Romanje z župnijsko Karitas Škocjan v Medžugorje od 27. do 29. aprila.   
Romanje v okviru Karitasa na Brezje 17. 6. Šlo se je skupaj s Svetim Križem.  
Romanje oziroma izlet s Kolpingom v Vojvodino in Madžarsko je bil 13. do 16. 
oktobra. 

 
Posebni dogodki, ki so zaznamovali leto: 
- diakonsko posvečenje domačina Benjamina Bevca v Parizu, 22. 4. 2017 
- obnova notranjosti župnijske cerkve. 
 
Ostali dogodki 
- Svetopisemski maraton, ki je bil v nedeljo, 29. 1. – 5 ur branja in poslušanja 
Božje besede. 
- V župniji smo od 17. do 19. 3. gostili misijonsko skupino iz Žirov na duhovni 

obnovi. Ta skupina podpira misijonarje, organizira srečanja z misijonarji in 
pomaga izvajati misijonske akcije, kot so trikraljevska akcija, adventna akcija in 
akcija Miva ter posebej oblikujejo misijonsko nedeljo. Mogoče bo kdaj taka 
skupina zaživela tudi pri nas.       
- Ob praznovanju materinskega dne smo igrali otroško igrico: "Pri nas doma je 
veselo". 
- Zaključek čaščenja na god sv. Marka, 25. 4., je vodil p. Marko Senica. 
Zakonske jubilante pa je tisto nedeljo posebej blagoslovil p. Ivan Platovnjak.  
- Od 5. do 7. maja je bil na pastoralni praksi letošnji diakon Branko Jurejevčič iz 
župnije Podzemelj. 

- 7. 5. se nam je posebej predstavila založba Družina. 
- Blagoslov defibrilatorja na Pirošici 7. 5. ob gasilski maši, ki so jo pripravljali 
gasilci iz Dol. Pirošice. 
- Orgle so zadnjič igrale na veliko noč, 16. 4. Ven pa smo jih potem pospravili v 
petek, 19. 5. Do naslednje velike noči naj bi nove orgle že pele. Piščali starih 
orgel so vam še vedno na voljo, če bi kakšno hoteli imeti za spomin, so še na 
voljo.  
- 3. 6. je imel mešani pevski zbor Cerklje ob Krki letni koncert.  
- Na binkošti je bil med nami misijonar p. Lojze Podgrajšek in takrat je bilo tudi 
srečanje za starejše in podelitev zakramenta bolniškega maziljenja.  
- 4. 6. je bila revija dekanijskih cerkvenih pevskih zborov v Leskovcu.      
- Romanje Fatimske Marije ob 100-letnici prikazovanj – pri nas je gostovala od 5. 
do 18. 6. 2017.  
- 16. 8 smo začeli izpraznjevat cerkev za beljenje in obnovo notranjosti cerkve.   
- 22. 8. so bili pri nas na obisku vsi kartuzijani. Enkrat letno imajo tovrsten izlet.  

- Na farni dan, 27. 8., je p. Šinkovec blagoslovil obnovljeni zvonik. Potekalo je 
tudi tekmovanje med vasmi. Na ta dan je svojo vikend pastoralno prakso začel 
bogoslovec 4 letnika Benjamin Jarkovič, ki se je izkazal kot velika pomoč in 
opora pri delu. On bo tudi ceremonjer Benjaminu Bevcu na novi maši 8. 7. 2018.  
- V okviru priprave na novo mašo nas vsak mesec eno nedeljo obiščejo jezuiti. 
Tako so bili poleg p. Silva Šinkovca tudi diakon Egon Hriberšek, p. Lojze Markelj, 
p. Andrej Benda in p. Marjan Kokalj.  
- 1. 9. smo imeli ponoči molitveno bdenje.  
- V okviru odprtja nove – prenovljene šole smo dne 29. 10. uprizorili otroško igro 
Meh za smeh, prispevki so bili za šolsko knjižnico.  

- Zahvalno srečanje za sveto Cecilijo 22. 11. je potekalo pri kar pri nas.  
- Dobrodelni koncert Karitasa z gosti (p. Janez Ferlež) je bil v nedeljo Kristusa 
Kralja 26. 11.     
- 10. 12. je škof Andrej Glavan blagoslovil obnovljena dela v cerkvi.  
- Na devetdnevnici sem imel letos občutek, da je bilo nekoliko manj otrok kot 
običajno, kar je škoda, ker je bila zgodba, ki smo jo poslušali, zelo lepa. Hvala 
vsem, ki so sprejeli na svoje domove Marijo. Naj Marija posreduje pri Bogu za 
vas. 
- Letos so posebej praznovali 20-letnico delovanja koledniki iz Bušeče vasi in 90-
letnico društvo Ivana Kobala Krška vas.   
Zaželeno bi bilo, da bi se večkrat udeležili tudi maše med tednom predvsem v 
Cerkljah. To bi še posebej poudaril, ker nekaterih rednih obiskovalcev tedenskih 
maš ni več, ker so bolni ali pa so umrli, novih je pa malo. Če čutiš, da je prav za 
tvoje duhovno življenje, si vzemi en dan v tednu in pridi k maši.  
Mašo imamo vsaka dva meseca tudi v domu za ostarele v Brežicah (ob petkih ob 
16'00) in v bolnici Brežice (torek ob 19'00) in se zahvaljujem, ker se teh maš 
udeležite tudi nekateri farani in s tem pokažete, da ste opora tudi najbolj 

slabotnim.  
- Hvaležen sem za veliko delo, ki ga opravlja Karitas in Kolping. Karitasu za vso 
pomoč, ki jo nudi najbolj potrebnim in za obiske bolnikov s pozornostjo zanje. 
Pripravili pa so tudi srečanje bolnikov na binkošti in dobrodelni koncert 
Karitasa. Kolpingova družina je poleg romanja in pomoči pri oratoriju 
organizirala tudi predavanji: 4. 4. eksorcista Marjana Vetrnika in 29. 9. 
predavanje g. Ivana Kukarja o težavah današnjega časa. Kolping je pomagal tudi 
pri drugih župnijskih prireditvah.   
- Hvaležen sem tudi odraslemu pevskemu zboru. Hvala pevovodju in organistom 
za požrtvovalnost in vztrajnost.   

- Hvala tudi mešanemu pevskemu zboru, ki poje enkrat mesečno pri mašah in so 
zelo lepo pripravili predbožični koncert 23. 12.   
Hvala sestram, bogoslovcu, katehistinjam, cerkovniku, pevcem, ministrantom,  
članom pastoralnega in gospodarskega sveta, bralcem, članom Karitasa in 
Kolpinga ter ključarjem, bralcem in drugim župljanom, ki pomagate pri delu za 
nebeško kraljestvo. Ogromno je vredno tudi delo krasilk, tistih, ki skrbite za prte 
in tistih, ki ohranjate okolico cerkve vedno lepo urejeno. Hvala vam. To velja tako 
za Cerklje, kot za Krško vas. Hvala vsem, ki delate dobro za župnijo in župljane.  

 
GOSPODARSTVO 
Pri tem se ne bom tako dolg, čeprav je bilo letošnje leto tudi na gospodarskem 
področju izreden podvig. Veste, kaj vse se je delalo in se še dela - obnova 
notranjosti cerkve in priprava orgel.  
Pri tem res hvala za vso prepotrebno pomoč tako v delu, kot tu finančno pomoč. 
Res je, potrebno bo še zbirati sredstva, še bom prosil in trkal na vaša srca, in 

vem, da ne bo zaman, ker ste mnogi že pokazali veliko radodarnost. Hvala vam.  
Mogoče samo omemba, da smo imeli 12. 12. ob 9'15 zvečer tatvino žlebov okoli 
župnišča. Sicer smo tatvino nekoliko pozno opazili, vendar dovolj zgodaj, da so se 
vsi video posnetki varnostnih kamer shranili in izročili policiji. Zoper tri – 
verjetno mladoletne storilce – je bil sprožen tudi kazenski pregon.  
S to sicer nekoliko negativno novico zaključujem, vendar je bilo leto zelo 
blagoslovljeno. Kljub velikemu delu ni bilo nesreč. Ob lepih jaslicah se človek 
spomni, kako nas ima Bog rad in kako trud obrodi dobre sadove. Še najbolj pa si 
želimo zdravja in medsebojnega prijateljstva v letu 2018. Bog vas blagoslovi.  


