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 KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
JULIJ Boršt Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

AVGUST Cerklje Dol. Skopice MePZ Cerklje 

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 2019 

Leto XXXI 
 

Vnebovzetje device Marije 
 

Velikokrat lahko občutimo moč Marijinega posredovanja. Kristus je kakor sonce, 
Marija je kakor luna. Luna ne odseva soja svetlobe, ampak meče na zemljo svetlobo, 
ki jo prejema od sonca; tako tudi Marija ne odseva svoje svetlobe, ampak Kristusovo 

luč. Luna sveti ponoči, ko sonce zaide in preden spet vzide; prav tako Marija 
pogosto sveti tistim, ki gredo preko noči vere in preizkušenj, in ki živijo v temi greha, 

če se le obrnejo k njej in jo kličejo. Ko zjutraj vzide sonce, se luna umakne in ji ne 
pride na misel, da bi tekmovala s soncem; tudi ko Kristus sam vstopi in obišče dušo, 

se Marija umakne in pravi, kakor Janez Krstnik: »To moje veselje je torej zdaj 
dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati« (Jn 3,29 sl.). povzeto po R. Cantalamessa; 

 

   

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s 
soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 

dvanajstih zvezd. (Raz 12,1)  
 



15. 7. PON Bonaventura, škof in cerkveni učitelj 
Krška vas 19'00 V zahvalo za zdravje in priprošnjo 

16. 7. TOR Karmelska Mati Božja 
Cerklje 19'00 Predanič Franc in vse ++ Predanič 

17. 7.  SRE Aleksej spokornik 
Cerklje 19'00 Za zdravje 

18. 7.  ČET Elij, mučenec 
Cerklje 7'00 Za mir in tolažbo 

19. 7. PET Arsenij, pučavnik 
Cerklje 19'00 Ljudmila, 15. obl., in Vladimir ter Vlado Maligoj 

20. 7. SOB Marjeta Antiohijska, mučenka 
Cerklje  18'00 V dober namen 
Črešnjice 19'00 Blagoslov kapelice srca Jezusovega pri Branku Jurečiču 

21. 7. NED Krištofova nedelja – blagoslov vozil; 1 Mz 18,1-10; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42  
»Le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42) 
Cerklje 7'00  Anica Dušak in vse ++ Dušak 
Krška vas  9'00 Uršula Tomše, obl., in Martin ter Jože Pavlovič 
Cerklje 10'30 Za farane / Lajkovič Tone, živel in umrl v Ljubljani  (+2. 7. 2019) in starši 
22. 7. PON Marija Magdalena, svetopisemska žena 
Krška vas 19'00 Slak Franc in Slivšek Martin 

23. 7.  TOR Brigita Švedska 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Bevc, Unetič, Rezika in Ivan 

24. 7.  SRE Krištof, mučenec 

Cerklje 19'00 Alojz in Majda Zaletel in vsi iz družine Zaletel in Horžen 
25. 7. . ČET Jakob starejši, apostol 
Cerklje  19'00 Ivan Potokar 

26. 7.   PET Joahim in Ana, starša Device Marije 
Cerklje 19'00 Anica Dušak 
27. 7.  SOB Gorazd, Kliment, Sava in drugi učenci sv. Cirila in Metoda 
Cerklje 17'00  Po namenu zaročencev 
28. 7.  NED 17. nedelja med letom 1 Mz 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 
»Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!«  
Cerklje 7'00 Pfeifer Zoran in vsi ++ Pfeifer in Lukšič 
Krška vas 9'00 za farane / Johan Vegelj 
Cerklje 10'30 Lopatičevi iz Boršta 

29. 7.  PON Marija in Marta, Lazarjevi sestri 
Krška vas 19'00 Janez Poldan, obl.  
30. 7.  TOR Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 7'00 Po danem namenu  
31. 7.  SRE Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov 

Krška vas 19'00 Leopold in Jože Beribak ter za pokojne iz družine Beribak in Koprivc 

1. 8. ČET Alfonz Liguvorij, škof in cerkveni učitelj 
Porcjunkula 20'00 Po danem namenu 

2. 8.  PET Porcjunkula – PRVI PETEK 
Cerklje 19'00 Za blagoslov družin 

3. 8.  SOB Lidija, svetopisemska žena   
Cerklje 19'00 Ivanka Gornjak, 10. obl.  

4. 8.  NED 18. nedelja med letom Prd 1,2,2.21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 

»Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« (Lk 12,21)  

Cerklje  7'00 Alojz Tomažin ob rojstnem dnevu / za farane  
Krška vas 9'00 Teršelič Tilka, 5. obl.  
Cerklje 10'30 Gasior Bogomir, 1. obl., in starši 
5. 8. PON Marija Snežna 
Cerklje  19'00 Ema Grattoli, 1. obl.,  
6. 8.  TOR JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 
Cerklje  7'00 Jože Podgrajšek 
drugje  Po namenu za romarje 

7. 8. SRE Kajtan, duhovnik 
drugje   Po danem namenu 
8. 8.  ČET Dominik, ustanovitelj dominikancev 
Cerklje 19'00 Vlado Kožar, starši Hrovat in Amon ter vse iz družine Kožar 

9. 8.  PET Terezija (Edith Stein) 
Lavrovec   Marija Žakelj, ob 80. rojstnem dnevu 

10. 8.  SOB Lovrenc, diakon in mučenec 

drugje  Po namenu zaročencev 
11. 8.  NED 12. nedelja med letom Mdr 18,6-9; Heb 11,1-2.8-19 Lk 12,32-48  
»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk 13,32) 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Ferenčak Tone in Karčič Rezika 
Cerklje 10'30 Dejan Radosavljevič, obl., in ++ iz družine Radosavljevič, Drobnič in Smukovič 
12. 8. PON Ivana Šantaljska, redovnica 
drugje  Za pozabljene namene 
13. 8. TOR Hipolit in Poncijan, mučenca 
Cerklje 19'00 Alojz Retelj, 17. obl.  
14. 8.  SRE Maksimiljan Kolbe, mučenec 
Cerklje 19'00 Ferenčak Terezija in Alfonz, obl. in vse ++ Ferenčakove in Murkotove 

15. 8.  ČET MARIJINO VNEBOVZETJE Raz 11,19;12,1-6.10; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 
Cerklje 7'00 Po danem namenu 
Krška vas 9'00 Mariji v priprošnjo za našo župnijo 
Cerklje 10'30 Marija Račič / starši Žibert, sestra in brat 

16. 8.  PET Rok, spokornik 
Sv. Rok Brežice 10'00 Za vse žive in ++ iz družine Žibert in Piltaver 

17. 8. SOB Hiacint, redovnik 
Cerklje 7'00 Milka Cerjak / ANIMATORSKI IZLET 

18. 8.  NED 20. nedelja med letoma Jer 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 
»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49) 

Cerklje  7'00 Fanika Vočanec, 12. obl., ter starši Vočanec in Stanič / za farane 
Krška vas 9'00 Krulič Nikola, obl. in vse ++ Krulič-Duhanič 
Cerklje  10'30 Jože Žibert iz Kanade, ob rojstnem dnevu 

19. 8.  PON Janez Eudes, duhovnik 
drugje  ++ vsi sosedje in domači 

20. 8.  TOR Bernard, opat 
drugje   po danem namenu 

21. 8.  SRE Pij X., papež 
Cerklje 19'00 Jože Podgrajšek 



22. 8.  ČET Devica Marija Kraljica 

Cerklje 7'00 Na čast Mariji in v priprošnjo za zdravje 
23. 8.  PET Roza iz Lime, devica 

Cerklje  7'00 Za nove duhovne poklice 

24. 8. SOB Jernej (Natanael), apostol 
Cerklje  19'00  Ana Bogolin 
Cerklje  19'30 PRIPRAVA NA KRST  

25. 8.  NED 21. nedelja med letom Iz 66,18-21; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 
»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Jožko in Rozika Kožar, 5. obl.  
Cerklje  10'30 Jože Vegelj iz Račje vasi in vsi ++ iz družine Vegelj / krst po maši 

26. 8.  PON Aleksander, mučenec  
Krška vas 19'00 Johan Vegelj 

27. 8.  TOR Monika, mati Frančišek Regis, redovnik  
Cerklje 7'00 Za pozabljene namene 

28. 8.  SRE Avguštin, cerkveni učitelj 
Cerklje 19'00 Pavla Špolar 
29. 8.  ČET Mučeništvo Janeza Krstnika 

Cerklje 19'00 Cerjak Milka, ob rojstnem dnevu 
30. 8.  PET Feliks, mučenec 

Krška vas 19'00 Za Slovence po svetu  

31. 8. SOB Henrik, kralj 
Cerklje  7'00  Po danem namenu  
1. 9.  NED 22. ned. med letom – FARNI DAN Sir 3,17-18.20.28-29; Heb 12,18-22-24; Lk 14,1.7-14 

Blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo ob vstajenju pravičnih. 

Cerklje 9'00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE / ++ Močnikove, Prah, Bevc Ignac in Unetičeve 
Po maši skupno druženje 

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. 

 

 Duhovnik je na razpolago po vsaki sveti maši. Tudi med 

počitnicami, če kaj potrebujete, brez strahu pokličite.   

 Vabljeni, da se pridružite molitvi rožnega venca vsako nedeljo ob 

19'00 v hiški. Molitev je tudi med počitnicami. 

 Vsak četrtek pa se 15 minut pred rednim rožnim vencem moli 

tudi rožni venec Božjega usmiljenja. Vabljeni. 

 
KARITAS  

 Karitas deluje v prenovljenih (pospravljenih) prostorih v Cerkljah pod 
učilnicami. Odprt je vsako drugo sredo v mesecu od 16.00 do 
17.00. Lahko pa nas tudi pokličete po telefonu, če bomo lahko 
kako pomagali. Vabljeni, da se pridružite kot člani te dobrodelne 
organizacije in pomagate. 

 

PREDVIDEN URNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
Urnik še ni dokončen, vendar vam je lahko v pomoč, da lažje oblikujete 
druge obšolske dejavnosti. Ob vpisih lahko starši podate svoje predloge, 
mnenja glede na urnik, ki bi vam morda bolj ustrezal. Spremembe bodo še 
naknadno objavljene. Z drugim urnikom se mora strinjati večina staršev.  
1. razred – nedelja po maši ob 10'30 (11'20–12'00) 
2. razred – nedelja pred mašo 9'40–10'20 
3. razred – torek ob 18'00 
4. razred – sreda 6'30 
5. razred – petek 6'30 
6. razred – torek 6'30 
7. razred – četrtek 6'30 
8. razred  in 9. razred – sobota 18'00 
 
1. in 2. r. Krška vas – ponedeljek 17'00 
4. do 7. r. Krška vas – ponedeljek 18'00 
Mladinski verouk za srednješolce – petek ob 19'00.  
 
Lanskoletna praksa, da je bil urnik za prvoobhajance dokaj pozno – ob 18. 
uri, se je izkazala kot zelo dobra. Večkrat so tudi sodelovali pri maši in so 
lepo sodelovali. Hvala tudi staršem za potrebno pomoč.    
 

Prav tako je predviden skupen termin tudi za birmance, in sicer ob sobotah 
ob 18'00. Po verouku, ki traja 45 minut, se lahko še skupaj družijo v 
prostorih župnišča, vendar ne dlje kot do 20'00.   
 

Komur od birmancev sobotni termin ne bi odgovarjal, lahko kot pomočnik 
kateheta stalno hodi k uram od 4. do 7. razreda v Cerklje ali v Krško vas, 
vendar pri uri ne smeta biti več kot dva ali kvečjemu trije pomočniki. Kdor 
se bo kot pomočnik prej prijavil, bo imel tudi prednost pred drugimi.  
 

Mladinski verouk bo ob petkih ob 19'00. Po verouku pa se lahko še skupaj 
družijo v prostorih župnišča, vendar ne dlje kot do 21.30. Pri tem tudi 
dodajam, da brez verouka ni druženja oziroma če mladi ne pridejo k 
verouku ob 19'00, ni zaželeno, da bi kdo prihajal samo na druženje po 
verouku.  
 

K vsakemu verouku lahko hodijo krščeni in nekrščeni, vsak je dobrodošel. 
Kdor pa bi želel naknadno sprejeti zakramente v času osnovnošolskega 
verouka, se za prejem krsta in obhajila predvideva, da vsaj 2 leti aktivno 
hodi k verouku in redno k maši. Kdor pa bi od starejših hotel prejeti 
zakramente (od srednješolcev dalje) se prav tako predvideva 2 letna 
priprava/sodelovanje v dogovoru z župnikom. Kdor bi se od starejših odločil 
za sprejem zakramentov, naj pride na pogovor do 30. septembra.  
 
 



ORGLE IN BELJENJE 
Čestitam vsem dobrotnikom, da smo zbrali dovolj sredstev za orgle. Popis 
vseh darovalcev in nabirke smo vstavili v zaprto mapo in jo postavili v 
notranjost orgel. Podobno bomo naredili tudi z darovalci za beljenje za 
katero pa je potrebno zbrati še 2.240. evrov. V septembru in oktobru sta 
predvideni v ta namen še dve nabirki in upajmo, da se bo našel še kak 
darovalec, da bo vse poplačano. Mogoče bodo čez nekaj desetletij 
pogledali in videli, da so bili vsi darovalci v večini preprosti domači ljudje, 
ki so bili s prostovoljnimi darovi sposobni poskrbeti za dragoceno kulturno 
dediščino kraja.   
 

ŽIVE JASLICE 
Še vedno velja vabilo k sodelovanju za žive jaslice, ki sem ga objavil v 
prejšnjih oznanilih. Žive jaslice nam zelo podoživijo dogodek Jezusovega 
rojstva in s sodelovanjem lahko mnogim polepšamo praznovanje božiča.  
 

FARNI DAN 
Konec letošnjega leta bomo ponovno obhajali farni dan, ki ga obhajamo 
že od leta 2011, ko smo obhajali 400 letnico posvetitve prejšnje cerkve. Ta 
dan bo samo ena maša in sicer ob 9'00. Po maši bo zunaj priložnost za 
druženje ob pesmi in obed za vse skupaj. Obenem bomo imeli tudi 
srečelov. Kar bomo nabrali ob srečelovu bo namenjeno za pripravo 
letošnjih živih jaslice. Če bi ob tem kdo hotel kakšno konkretno stvar 
darovati za srečelov, jo lahko odda med počitnicami po mašah v župnišču.  
 
OBNOVA KAPELIC PO VASEH 
Nekatere vasi so v preteklosti že obnovili svoje kapelice in verska 
znamenja. Takšne vasi so npr. Boršt, Župeča vas, Račja vas, Krška vas, 
Dolenje Skopice in Hrastje. Pri tem se je vaška skupnost sama 
organizirala, pridobila sredstva in zelo skrbno ter strokovno izvedla 
sanacijo. Takšne podvige, ki govorijo o zavzetosti (nekaterih) vaščanov, je 
potrebno zelo pohvalit. Težnja je, da bi se tudi druge kapelice obnovile in 
tako naj bi bilo na Gazicah in na Črešnjicah. Na Skopicah imajo kar štiri 
kapelice. Ena je izredno lepo obnovljena z zvončkom, ki tudi zvoni vsem 
pokojnim Skopičanom. Tri pa so v slabem stanju. Posebej v slabem stanju 
na Skopicah je najstarejša kapelica v naši župniji, ki ima po strokovnih 
ocenah nekaj več kot 300 let. Predračun za to kapelico, ki temelji na 
primerni kulturno spomeniški sanaciji, je skoraj 15.000 evrov. Drugo 
kapelico je močno poškodoval potres in sanacija bi stala okoli 6.000 evrov. 
Človek se ob takih številkah nekoliko ustraši, vendar ne bi bilo prav, da bi 
zato pozabili na ta znamenja. Kapelice res niso v lasti župnije, vendar kot 
župnik in verjamem, da še marsikdo, ne moremo povsem mirno gledati, 
kako propada kulturna dediščina naših prednikov. Če se kdo čuti 
nagovorjenega ob zgornjem zapisu, bo že vedel, kaj mu je storiti.  

KNJIGA KORENINE ČATEŠKE IN SVETOKRIŠKE FARE 
Obsežna knjiga Davida Smukoviča Korenine Cerkljanske fare dobiva 
nadaljevanje in širši pogled na naše okoliške vasi, na prebivalce in 
povezave med njimi. Predviden izvod knjige je 8. februar 2020. Tudi tokrat 
se mi zdi prav, da župnija v polnosti podpre projekt. Hkrati pa z Davidom 
iščeva tudi sponzorje, da bi lažje natisnili zadostno količino knjig. 
Sponzorji, ki bodo omogočili izvod knjige, bodo v knjigi tudi objavljeni s 
svojim logotipom glede na višino svojega daru.  
Prav tako bi radi naredili tudi ponatis knjige Korenine Cerkljanske fare, ki 
je ob izidu zelo hitro pošla in ste mnogi že spraševali, če se še da dobiti. 
Tudi pri tem velja podobno – sponzorska sredstva za knjigo lahko izročite 
v župnišču in ob tem dobite tudi potrdilo o vašem vložku.  
Žal je tako, da zadostno količino izvodov knjige lahko izdamo le, če imamo 
dovolj sredstev in teh trenutno župnija nima dovolj. Nekaj se bo verjetno 
prejelo tudi s prednaročniškimi sredstvi in upamo, da bo uspelo.  
Davidu hvala za njegovo delo in vztrajnost. Ob izidu prve knjige sam od 
tega ni imel praktično nič, ker je bila cena knjige le toliko, da smo lahko 
poravnali stroške tiskanja. Njegovo delo, ki je z vidika zgodovinopisja in 
rodovnikov nekaj posebnega v celotnem slovenskem prostoru in tudi širše, 
pa ni dobilo primernega odmeva niti na občinski kot tudi ne na krajevni 
ravni. Upam, da tokrat ne bo spregledano in da bo njegovo delo deležno 
tiste prave pozornosti, ki si jo zasluži.   
 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
V nedeljo, 21. julija, bo potekal tradicionalen blagoslov avtomobilov. En 
cent za srečno prevožen kilometer, ki ga darujem za naše slovenske 
misijonarje in za pomoč pri njihovem prevozu na dolgih misijonskih poteh.     
 

ZAHVALA ZA ORATORIJ 
Za uspešno izveden oratorij, ki se ga je udeležilo 84 otrok se zahvaljujem 
in čestitam vsem 23 animatorjem, ki ste z voditeljico Barbaro Marn 
pripravili čudovit teden za otroke. Animatorji so še bili: Hana Irt, Viktorija 
Slovenec, Lea Volčanšek, Ema Lea Zorko, Ana Maja Zorko, Patrik Kožar, 

Eva Volčanšek, Tjaša Zlobko, Anže Gramc, Blaž Klerin, Majo Marijo 
Mesarko, Gašper Zagorc, Tilen Mijokovič, Sara Golja, Katarina Čelič, Ana 

Kovačevič, Eva Kovačevič, Marko Rudman, Kosta Kuzmanovič, Marija 
Kricej, Kevin Kržičnik in Matic Plevanič. Zahvala tudi vsem donatorjem, 
družinam za pomoč (Turšič, Škoda, Merljak, Bevc, Levec, Evetovič, 
Volčanšek). Hvala sestram, Vilmi in Metki ter Andreji in Ireni za pomoč. 
Prav tako iskrena hvala za pomoč Market Dušak, Občini Brežice, Luku 
Rudmanu za fotografiranje in slike ter cerkljanskim gasilcem za dvorano in 
mize ter vsem drugim, ki ste kakorkoli pomagali.   


