
Benjaminove drobtinice 
Ob mašniškem posvečenju je v Sloveniji navada, da novoposvečeni izbere 
novomašno geslo, ki je kot nekakšna popotnica za nadaljnjo življenjsko pot. 
Sam sem z izbiro gesla imel kar nekaj težav: po eni strani so mi bili všeč 
številni svetopisemski odlomki, po drugi strani pa nisem čutil potrebe po tem, 
da bi si izbral »življenjsko vodilo«. A po dolgem premisleku sem odkril 
besede, ki me vedno znova nagovarjajo in ki bi lahko postale novomašno 
geslo. 
Ob koncu knjižice Duhovne vaje, v molitvi za dosego ljubezni (ad amorem) 
sveti Ignacij svetuje udeležencu, naj prosi za notranje spoznanje vseh dobrot, 
ki mu jih Gospod naklanja, da bo tako »poln hvaležnosti za vse mogel v vsem 
ljubiti Božje veličastvo in mu služiti« (Duhovne vaje 233). Iz teh Ignacijevih 
besed izhaja moje novomašno geslo: V vsem ljubiti in služiti. Dejavno 
krščansko življenje ne temelji ne na razumski presoji ne na naši dobri volji, 
ampak na Božji ljubezni. Ko vidimo, kaj vse nam Bog podarja in kako se trudi 
za nas, mu najbolje odgovorimo tako, da ga ljubimo in mu služimo z vsem 
svojim bitjem. V luči teh besed razumem svojo poklicanost v duhovništvo: v 
osnovi ne gre za mojo odločitev, ampak za odgovor na prejeto ljubezen, 
obenem pa za klic, da tudi drugim pomagam prepoznavati Božjo ljubezen v 
njihovem življenju. 
Potem ko sem že izbral novomašno geslo, sem v dneh pred veliko nočjo 
opravljal letne duhovne vaje. Med njimi sem večkrat molil ob zadnjem 
poglavju Janezovega evangelija, kjer Peter trikrat izpove ljubezen do vstalega 
Gospoda, Gospod pa mu trikrat zaupa svoje ovce in jagnjeta. Ko sem kdaj prej 
molil ob tem odlomku, sem slišal Gospodovo vprašanje »Ali me ljubiš?« in 
izpovedal vero in ljubezen do Vstalega, toda tokrat sem prvič čutil, kako 
Gospod meni pravi: »Pasi moje ovce«. V globini srca sem zaznal, da Gospod 
računa name. Da mi zaupa. Da me On pošilja. Da mi izroča vse tiste, ki jih bom 
kot duhovnik srečal in h katerim bom poslan. Zato v zaupanju in gotovosti, da 
moj duhovniški poklic ne izvira iz mene, ampak v temelju prihaja od Boga, 
pričakujem dan mašniškega posvečenja in upam, da bom kot duhovnik vedno 
bolj znal v vsem ljubiti in služiti. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
JULIJ Črešnjice Gor. Skopice Cerkveni MPZ  
AVGUST Gazice/Zasap Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 

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

župniji. Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi za učilnico in kapelo 

v župnišču. 

JULIJ/AVGUST 2018 

 

Leto XXXI 

 

Nova maša naj našo skupnost in župnijo poveže 
po nauku Kristusove ljubezni – da bi bili med sabo 

bolj enotni in bi drug na drugega gledali kot na 
Božji dar.      

 
 

Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi 

izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel 

kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo 

za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je vzel tudi 

kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji 

krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.«  
(prim. 1 Kor 11,23-25) 



TEDEN PRIPRAVE NA NOVO MAŠO 
SPODBUDNI NAGOVORI NEKDANJIH ŽUPNIKOV IN DOMAČIH DUHOVNIH POKLICEV.  

2. 7. PON Frančišek Regis, redovnik 
Cerklje 19'00 Tone Horžen / nagovor g. Fonzi Grojzdek 

3. 7. TOR Tomaž, apostol 
Cerklje 16'00 Urejanje okolice cerkve 
Cerklje 19'00 Starši Marija in Janez Pangeršič / nagovor g. Tone Gnidovec 
4. 7.  SRE Urh, škof 
Cerklje 19'00 Doroteja Iskra, ob roj. dnevu / nagovor s. Nada Zakrajšek 
Cerklje 20'00 Blagoslov obnovljene kapelice na Črešnjicah 
5. 7.  ČET CIRIL IN METOD, slovanska apostola 
Cerklje 19'00 V dober namen in mir v Siriji / nagovor g. Jože Miklavčič 
6. 7. PET Marija Goretti, mučenka – PRVI PETEK 
Cerklje 16'00 Čiščenje cerkve 
Krška vas 19'00 Joško Gerjevič, obl. poroke, mamo Drago in vse ++ iz družine Gerjevič, 

Piltaver, Poldan, Peterkovič, Jankovič, Ozimek / nagovor g. Martin Retelj 
7. 7. SOB Vilibald, škof – SPREJEM NOVOMAŠNIKA (pojejo mladi) 
Cerklje 19'00 Po namenu za novomašnika ter žive in pokojne domače 
8. 7. NED NOVA MAŠA p. Benjamina Bevca (poje združeni cerkveni zbor) 

Ezk 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Mr 6,1-6 
»In čudil se je njihovi neveri« (Mr 6,6) NABIRKA ZA NOVOMAŠNIKA IN ZA STROŠKE NOVE MAŠE 
Cerklje 10'00 NOVA MAŠA; za žive in ++ farane župnije Cerklje ob Krki; ++Bevc; 

Viktor Žibert, ob r. dnevu / novomašni pridigar dr. Roman Globokar 

Cerklje 17'30 Litanije srca Jezusovega v farni cerkvi sv. Marka 
Cerklje 18'00 Posaditev nove lipe pri cerkvi 

9. 7. PON Avguštin Rong, mučenec – zahvalna maša 
Cerklje 19'00 Ilc Terezija, obl., Franc in sorodniki /  

piknik za vse, ki bodo pomagali pri pripravi slovesnosti nove maše 
10. 7.  TOR Amalija, redovnica 
Krška vas 19'00 Zakovšek Olga, 30. dan 

11. 7.  SRE Benedikt, opat 
Cerklje 19'00 Drobnič Franc, 30. dan 

12. 7. ČET MOHOR IN FORTUNAT, mučenca – zavetnika Krškovaške cerkve 
Krška vas 19'00 Svetemu Mohorju in Fortunatu v čast in zahvalo ter priprošnjo  

13. 7.   PET Henrik, kralj 
Cerklje 19'00 Rok Turšič, 4. obl., in stari oče Franc 
14. 7.  SOB Božidar, škof 
Cerklje 8'00  Franci Cerjak, 1. obl. 

15. 7.  NE
D 

15. nedelja med letom – ŽEGNANJE V KRŠKI VASI 
Am 7,12-15; Ps 85,9-10.11-12.13-14; Ef 1,3-14 ali 1,3-10; Mr 6,7-13 

»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12) 
Cerklje 7'00 za farane / Ljudmila Maligoj        / MAŠE V CERKLJAH OB 10'30 NI  
Krška vas 9'00 Milka Kovačič /po namenu za žive in ++ iz Krške vasi 
16. 7.  PON Karmelska Mati Božja – maša pri oltarju Karmelske Matere Božje 
Cerklje 19'00 Milka Turk in Andrej Petrovčič 
17. 7.  TOR Aleš, spokornik 
Cerklje 8'00 Račič Anica 

18. 7.  SRE Elij, mučenec  
Krška vas 8'00 Mariji Pomagaj in Lojzetu Grozdetu v zahvalo in priprošnjo 

19. 7. ČET Ambrozij, opat 
Cerklje 8'00 Po danem namenu 
20. 7.  PET Apolinarij, škof in mučenec 
Cerklje 19'00 Rezka in Jože Hočevar 
21. 7.  SOB Lovrec, duhovnik in učitelj 
Cerklje 8'00 Vida, Majda in Anica Račič 
22. 7.  NED 22. ned. – KRIŠTOFOVA NEDELJA Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34 

»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte« (Mr 6,31a). 
Cerklje 7'00 za farane                       / PRI VSEH MAŠAH BLAGOSLOV AVTOMOBILOV 
Krška vas 9'00 Tomše Uršula in Martin ter Pavlovič Jože                          / DAROVI MIVA 
Cerklje  10'30 Pirnaver Ivan, 3. obl.                                        / ZA VOZILA MISIJONARJEV                                                       

23. 7. PON Brigita Švedska, redovnica 
drugje   po danem namenu 

24. 7.  TOR Krištof, mučenec 
Cerklje 19'00 Alojz – 100. obl. in Majda Zaletel in vse ++ iz družine Zaletel in Horžen 

25. 7. SRE Jakob Starejši, apostol 
Cerklje 19'00 Jože, dve Katarini Baškovič in Ivanka Škofljanec 
26. 7.  ČET Joahim in Ana, starša Device Marije 
Cerklje 19'00 Klasič Frančiška in družina Klasič 
27. 7.  PET Gorazd, Kliment, Sava in drugi učenci Cirila in Metoda 
Krška vas 19'00 Za žive in ++ iz rodbine Piltaver, Žibert, Glinšek 
28. 7.  SOB Viktor I., papež 
Cerklje 19'00 Miha Zlobko – Račja vas, 6. obl.  
29. 7.  NED 17. nedelja med letom 2 Kr 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 

»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.« (Jn 6,9a) 
Cerklje 7'00 Franc Vegelj, 50. obl., in vse ++ iz družine Vegelj – Boršt 
Krška vas 9'00 Družina Vuger, Peterkovič, sestra Ivanka in brat Franci 
Cerklje 10'30 Za farane 
30. 7. PON Peter Krizolog, škof in učitelj 
Cerklje 8'00 Za pokojne domače 

31. 7. TOR Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov 
drugje  Po danem namenu 
1. 8.  SRE Alfonz Ligvorij, papež 
Cerklje 19'00 Drobnič Franc 

2. 8.  ČET Evzebij, škof – PORCIJUNKULA 
Cerklje 19'00 Račič Anica 
3. 8.  PET Lidija, svetopisemska žena / PRVI PETEK 
Krška vas 19'00 Šimenc Marija, r. Zakovšek, mož Albert in vsi ++ Zakovšek 
4. 8. SOB Janez Vianej, duhovnik / kapela pri sestrah 
Cerklje  8'00 Za pokojne duhovnike iz naše župnije 

5. 8.  NED 18. nedelja med letom 2 Mz 16,2-4.12-15;  Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 
»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov.«  

Cerklje  7'00 Žibert Irena, Albina in Anton ter starši Franc in Marija 
Krška vas 9'00 Tilka Teršelič, obl. 
Cerklje 10'30 Za farane 



6. 8.  PON JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 
drugje  Po danem namenu 
7. 8.  TOR Kajetan, duhovnik 
drugje  Po danem namenu 
8. 8.  SRE Dominik, ustanovitelj dominikancev 
drugje  Po danem namenu 
9. 8.  ČET Terezija Edith Stein, redovnica in mučenka 
Cerklje 19'00 Za pozabljene namene 

10. 8.  PET Lovrenc, diakon in mučenec / obhajanje bolnikov 
Cerklje 8'00 Po danem namenu 
11. 8. SOB Klara, devica – novomašniško posvečenje v Pletarjah 
Pletarje 10'00 Po namenu novomašnika 
12. 8.  NED 19. nedelja med letom 1 Kr 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 
»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45b) 
Cerklje 7'00 Za farane / OB 9'00 NI MAŠE V KRŠKI VASI 
Pletarje  8'30 Nova maša kartuzijana Joachima Romana Schmida / Po namenu  
Cerklje 10'30 + starši Škulj in hčerka Terezija, poročena Kovačič 
13. 8.  PON Hipolit in Poncijan, mučenec 
Cerklje 19'00 Franc Drobnič in mama Marija ter oče Franc 
14. 8.  TOR Kajetan, duhovnik 
Cerklje 8'00 Po danem namenu 
15. 8.  SRE MARIJINO VNEBOVZETJE Raz 12,1-6.10; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 
Cerklje 7'00 Račič Anica 
Krška vas 9'00 Po namenu 
Cerklje 10'30 Marija in Jože Žibert, brat Joško in sestra Jožefa 

16. 8.  ČET Rok, spokornik 
Brežice  Po danem namenu 

17. 8.  PET Hijacint, redovnik – združitev prekmurskih Slovencev 
Cerklje 19'00 Tone Horžen, ob rojstnem dnevu 
18. 8. SOB Helena, cesarica 
Cerklje 17'00 Po namenu novoporočencev 
19. 8.  NED 20. nedelja med letom Prg 9,1-6; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 
 »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,56) 
Cerklje 7'00 Fanika Vočanec in starši Vočanec ter Stanič 
Krška vas  9'00 Ivan in Olga Baškovič 
Cerklje 10'30 za farane 
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. 

NOVA MAŠA 
Pred nami je eden najlepših dogodkov, katerih je vsaka župnija posebej vesela. 
To je nova maša. Večkrat so rekli, da župnija, ki daje duhovnike, jih bo tudi 
dobivala. Prvo takšno izredno dejanje bo že duhovniško posvečenje, ki bo v 
cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, 28. 6., ob 17.30. Še se lahko prijavite za 
avtobus. Ob  15'15 bo pobiral v  Krški vasi, ob 15'20 na Dolenjih Skopicah, 
sledi Boršt, Račja vas, Župeča vas in ob 15'30 Cerklje. Pobiral bo tudi na 
Črešnjicah in na Hrastju. Če boste šli, se prijavite še danes.  

V tednu pred novo mašo bodo med nami domači duhovniki in sestra, ki bodo 
predstavili svojo življenjsko pot in spodbudne besede za skupnost, občestvo 
in župnijo. Ti nagovori so gotovo kakor manjši misijon in se jih skušajmo tudi 
po svojih močeh udeležiti.  
V ponedeljek bo med nami naš rojak, župnik v Krškem, prelat Alfonz 
Grojzdek. Novo mašo je obhajal 3. julija 1960 v Cerkljah. Leta 2010 smo skupaj 
z njim obhajali zlato mašo.  
V torek bo med nami g. Anton Gnidovec, ki je bil v Cerkljah za župnika od leta 
1994 do 2001. Letos ravno obhaja 30. obletnico mašništva, za kar mu iskreno 
čestitamo.  
 V sredo, kot je zapisano, bo pri sveti maši imela pričevanje in predstavila 
svoje življenje s. Nada Zakrajšek (82 let življenja in 52 let zaobljub). 
Predstavila pa bo tudi svojega brata, misijonarja, Borisa Zakrajška, ki pa na 
žalost ne bo mogel priti. Letos ravno obhaja 80 let življenja. Po maši pa se 
bomo odpravili na Črešnjice. Na začetku vasi stoji obnovljena kapelica, ki jo 
bomo blagoslovili (ob 20'00). Kapelica je posvečena Lurški Materi Božji. 
Kapelico so Žitnikovi postavili v zahvalo za srečno vrnitev iz Nemčije po drugi 
svetovni vojni. Zahvala g. Marjanu Žerjavu in drugim dobrim ljudem za vso 
pomoč pri teh obnovitvenih delih. Naj Bog vidi vašo skrb in naj obilno vsem  
povrne.  
V četrtek bo med nami Jože Miklavčič, ki je bil v Cerkljah 17 let,  in sicer od 
leta 1977 do 1994. Letos je obhajal (3. 2.) 70–letnico svojega življenja in     45–
letnico mašniškega posvečenja. Čestitke.  
V petek pa bo, tokrat v Krški vasi, med nami g. Martin Retelj, ki pa bo drugo 
leto obhajal 40 let mašniškega posvečenja in sedaj deluje med Slovenci in 
domačini v Frankfurtu.  
V soboto bomo med nami pozdravili novomašnika Benjamina Bevca. Pri 
maši bo pel okrepljeni mladinski zbor.  
V nedeljo bo za nas praznik, ki ga ne smemo zamuditi. Nova maša našega 
Benjamina naj nas še bolj poveže kot župnijsko skupnost.      
Ob novi maši ste torej res lepo povabljeni k sodelovanju, kjer zmorete. Številne 
informacije ste že dobili v zloženki, ki je bila posebej pripravljena za novo 
mašo. Nekateri ste posebej spraševali kako je z vinom, ker ni posebej omenjen. 
Načeloma naj bi bilo vina dovolj. Za vse, ki bi vseeno želeli podariti vino ob 
novi maši in s tem narediti dobro delo, pa smo pripravili posebne nalepke za 
»vino ob novi maši«, kjer bo na vsaki steklenici napisano tudi kdo je vino 
daroval. Vino sprejemamo samo v steklenicah, ker se najbolje ohrani. Nekaj 
steklenic smo posebej naročili in jih lahko vzamete v župnišču.  
Za vse kar boste dobrega naredili, darovali ob novi maši, se vam iskreno 
zahvaljujem. Vse naj bi bilo z namenom, da se naša skupnost kot župnija še 
bolj poveže v lepem prijateljstvu med sabo.  
 



SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI 2018 
CELJSKA ŠKOFIJA – Matic Lesjak (sv. jurij ob Taboru) 
KOPRSKA ŠKOFIJA - Blaž Kernel (Slavina), Gašper Naglost (Vipava), Andrej 
Penko (Hrenovice) 
LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA – Primož Meglič (Ivančna Gorica), Marko Mrlak 
(Žiri), Peter Stele (Komenda), Tomaž Kunaver (Lj. Sv. Križ, posvečen v Trstu) 
MURSKOSOBOŠKA ŠKOFIJA – Aljaž Baša (Beltinci) 
NOVOMEŠKA ŠKOFIJA – Branko Jurjevčič (Podzemelj), Janez Barborič 
(Šmarjeta – posvečen v Pulju) 
 
minorit – br. Vladimir Rufij Predikaka (Ptuj – sv. Jurij) 
kartuzijan – br. Joachim Roman Schmidt (Poljska) 
kapucin – br. Miroslav Pavšek (Zagorje ob Savi) 
jezuit – Rok Bečan (Lovrenc na Pohorju), Benjamin Bevc (Cerklje ob Krki), 
Egon Hriberšek (Križevci pri Ljutomeru), Marko Pavlič (Kranj) 
cistercijan – p. Jona Vene (Lj. – sv. Peter) 
 
V cerkvi bo ob tej priliki na razpolago večje število novomašnih družin, ki si 
jih lahko kupite za spomin.  
 
REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
Posebej lepa zahvala vsem, ki ste pomagali pripraviti srečanje dekanijskih 
pevskih zborov. Že v cerkvi je vladalo lepo vzdušje, ki je vabilo k molitvi in 
umirjenosti. Tudi darila so bila domača – piščal iz orgel in knjiga o vokalni 
tehniki ter uokvirjena zahvala za sodelovanje. Ta prijetnost pa se je potem 
nadaljevala pod šotori z izvrstno postrežbo. Hvala vsem skupaj.  
 

  
 
NABIRKE ZA ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 20.845 evrov. Za beljenje in freske pa še 13.013 evrov.  
Vsem darovalcem iskren Bog povrni in hvala vam. Darove lahko oddate osebno,  
pri nabirkah ali na račun župnije, kakor ste to naredili nekateri. Hvala. Sedaj se 
sicer nekoliko počasneje zbira kot prej. Res je, da zaradi dolga nihče ne pritiska na 
nas, ampak potrebno pa bo vseeno vztrajati, da čim prej pridemo na zeleno vejo. 

ORATORIJ 2018 (27. 8. ─ 2. 9. 2018) 

Konec avgusta bo oratorij. Tema o 
Indijancih in o Baragu je zelo 
zanimiva. Otroke čim prej 
prijavite. Prijavnice dobite v 
cerkvi ali pa na spletni strani naše 
župnije Cerklje ob Krki  
www.zupnija-cerkljeobkrki.si. 
 
 
 

ŠKOFIJSKO ROMANJE 
Škofija Novo mesto se jeseni 
odpravlja na škofijsko romanje na 
Madžarsko, od 16. do 19. oktobra 2018. Romanje, ki nas bo popeljalo  
po poteh sv. Martina in prvega madžarskega kralja sv. Štefana, bo 
duhovno povezoval škof Andrej Glavan. Osnovna cena romanja je 289 
€. Prijavite se lahko v župnišču.  

 
PRIPRAVA zbornika  

OSAMOSVOJITVENA VOJNA V ŽUPNIJI CERKLJE OB KRKI 
V teh desetih letih kar sem tukaj, je včasih pogovor nanesel tudi na 
dogodke med 10–dnevno vojno za Slovenijo leta 1991. Ponekod po 
Sloveniji se ustvarja mnenje, kakor da to ni bilo nič. Prav zaradi bližine 
letališča in vojašnice pa so bili naši kraji posebej zaznamovani. Številne 
zgodbe naših krajanov so precej pestre in govorijo, kako resno je bilo 
vse skupaj. So težke, polne strahu in tudi volje po svobodni Sloveniji in 
s tem tudi dobrih del. Če čutite, da imate kaj povedati na to temo, mi 
prosim sporočite. Zbornik bomo zasnovali po vaseh iz naše župnije. Če 
se bo izkazalo zanimanje, bomo vključili še kakšno drugo vas. Iz vsake 
vasi naj bi bilo v osnovi eno pričevanje, ki pa ga bi po potrebi združili 
tudi s tistimi, ki se bodo na to odzvali. Prispevke lahko pripravite sami 
in mi jih posredujete. Lahko pa me tudi pokličete in bomo s skupnimi 
močmi oblikovali zapis, kaj ste doživeli. Pri tem bi bil hvaležen tudi za 
vsako slikovno gradivo, ki ni nujno, da je od pripovedovalcev. Je pa zelo 
zaželeno, če se ve, kdo je fotografiral in kdaj. Za objavo je potreben 
pristanek tistih, ki so na fotografiji.  
Prisrčno vabljeni k sodelovanju, da se ti pomembni zgodovinski 
trenutki naše domovine in našega kraja ne bodo izgubili. Hvala vam.   


