
SPOMNIMO SE … 
… 16 parov zakonskih jubilantov -  

Bog, blagoslovi vaše družine! 

 

… 40 gasilcev VI. Sektorja - 
Bog, blagoslovi vaše delo! 

Hvala za vašo nesebično pomoč! 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
MAJ Račja vas Gor. Krška vas Cerkveni MePZ 

JUNIJ Župeča 

vas 

Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

JULIJ Boršt Gor. Skopice Cerkveni MePZ 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi 

za učilnico in kapelo v župnišču. 

 

 

JUNIJ 2019 

Leto XXXI 
 

Prihod Svetega Duha – Binkošti 
 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih 
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo * 
- in prenovil boš obličje zemlje. 

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. 
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, 

in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. 
 

   

»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in 
boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter 

do skrajnih mej sveta.« (Apd 1,8)  



27. 5. PON Alojzij Grozde, blaženi slovenski mučenec  
Krška vas 18'00 Anton, obl., sin Toni in starši Jarkovič 
Cerklje  19'00 starši, brata Aleksander in Leopold ter Antonija Marinček 
28. 5. TOR Anton Julijan, mučenec 
Cerklje 19'00 Drago Škofljanec, 7. obl., in za starše 
29. 5.  SRE Maksim Emonski / PO MAŠI VAJE ZA MINISTRANTE 
Cerklje 19'00 Anica Račič, 1. obl.  

30. 5.  ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Krška vas  18'00 Marjan Zajc ob rojstnem dnevu (24. 5.) 
Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 10. obl. 
31. 5. PET Obiskanje Device Marije – ZAKLJUČEK ŠMARNIC 
Cerklje 19'00 Vinko Lopatič ter Marija in Anton Račič 

1. 6. SOB Justin, mučenec – PRVA SOBOTA / ob 9'00 GENERALNO ČIŠČENJE CERKVE,  
Črešnjice 18'00 za žive in pokojne vaščane Črešnjic                      ŽUPNIŠČA IN OKOLICE   
2. 6. NED 7. velikonočna nedelja – PRVO SVETO OBHAJILO 

Apd 7,55-60; Raz 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26 

»Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26) 
Cerklje 7'00  Janez, 20. obl., in Ljudmila Kodrič  
Cerklje 10'00 za farane, posebej za prvoobhajance in družine / ta dan nabirka za BELJENJE 
3. 6. PON Karel Lwanga in ugandski mučenci 
Cerklje 18'00 Za Bernarda Kovača, 20. obl.  
Krška vas 19'00 Marija Škofljanec (Bogolin), obl., ter Viktor Škofljanec in Stanislav Bogolin  
4. 6.  TOR Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj 
Cerklje 19'00 Ana Baznik, 5. obl. 

5. 6.  SRE Bonifacij, škof (skupni duhovniški dan)  

drugje  Marija Žakelj, Milka Turk, Andrej Petrovčič, Janez in Mihela Arhar ter sosedje 
6. 6. . ČET Norbert, škof 
Cerklje  19'00 Rado Mihajlovič, starši Bevc in Ana Žust 
7. 6.   PET Robert, opat – PRVI PETEK 
Cerklje 19'00 Marija Račič / 18'00 – čaščenje Najsvetejšega / po maši – VAJE ZA MINISTRANTE 
8. 6.  SOB Medard, škof – binkoštna sobota 
Cerklje 11'30  po namenu zaročencev 
Gazice 18'00 za žive in pokojne vaščane iz Gazic 
9. 6.  NED BINKOŠTI Apd 2,1-11; Rim 8,8-17 ali 1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 14,15-16.23-26 

»Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika.« (Jn 14,16) 

Cerklje 7'00 Franc Drobnič, 1. obl 
Krška vas 8'30 za farane / Antonija in Matija Gramc ter za vse ++ Gramc   
Cerklje 10'00 Anton Horžen, 2. obl. – SREČANJE ZA STAREJŠE IN MAZILJENJE 

10. 6.  PON MARIJA, MATI CERKVE – verouk za ta teden bo skupen na kat. ned., 16. 6.  

Krška vas 19'00 za zdravje 
11. 6.  TOR Barnaba, apostol (DIES) 
Višarje  po namenu za rajne  
12. 6.  SRE Eskil, mučenec 
Cerklje  7'00 po namenu za rajne   

13. 6. ČET Anton Padovanski, cerkveni učitelj – maša pri njegovem oltarju 
Cerklje 19'00 na čast sv. Antonu za pozabljene namene in zdravo pamet 

14. 6.  PET Valerij in Rufin, mučenca 
Krška vas 19'00 mama Alojzija ob rojstnem dnevu in dva Jožeta Dornik 
15. 6.  SOB Vid, mučenec   
Cerklje 9'00 Intenzivni vikend priprave za oratorij 
Brezje  skupno romanje na Brezje za starejše in bolnike 
Hrastje 18'00 za žive in pokojne vaščane Hrastja 
16. 6.  NED SVETA TROJICA Prg 8,22-31; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 

Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. (Jn 16,15) 
Cerklje  7'00 za farane / starša Marinka in Janez Zorko / ta dan nabirka za ORGLE  
Krška vas 9'00 Ivan in Olga Baškovič  / PRI VSEH MAŠAH PODELITEV SPRIČEVAL 
Cerklje 10'30 Anica Dušak in za vse ++ Dušak / sodelovanje animatorjev oratorija 
17. 6. PON Albert, duhovnik 
Krška vas 19'00 Jože Kodrič, Mihaela, obl., in Martin Kodrič 
Cerklje 20'00 srečanje Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) 
18. 6.  TOR Marko in Marcelijan, mučenca 
Cerklje 7'00 v zahvalo 
19. 6. SRE Romuald, opat 
Cerklje  19'00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje 
20. 6.  ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI – ZAPOVEDAN PRAZNIK – BLAGOSLOV  
Cerklje 18'00 Alojz Tomažin, za ++ iz družine Pavkovič in Tomažin  /         PRI 4. OLTARJIH 
21. 6.  PET Alojzij, redovnik 
Dom  Brežice 16'00 za pokojne domače in sorodnike naših župljanov, ki so sedaj v tem domu   
22. 6.  SOB Tomaž More 

Zasap 18'00 za žive in pokojne vaščane Zasapa 
23. 6.  NED 12. nedelja med letom Zah 12,10-11; 13,1; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a) 

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Drago, starši in stari starši Stanjko 
Cerklje 10'30 Jože Žibert iz Kanade ter starši Žibert in Grubič 
24. 6. PON ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Cerklje 19'00 Terezija Ilc in sorodniki  
25. 6. TOR DAN DRŽAVNOSTI 
Šentjernej 10'00 diakonsko posvečenje / po namenu 
Krška vas 19'00 Franc in Terezija, obl., Lubšina   
26. 6.  SRE Jožef Marija Escriva 
Cerklje 7'00 po namenu za rajne  
27. 6.  ČET Ema Krška, kneginja 
Krška vas 19'00 Franc Lopatič 
28. 6.  PET SRCE JEZUSOVO – PRAZNIK  
Cerklje 18'00 ZA VSE DAROVALCE ORGEL / BLAGOSLOV ORGEL (škof Alojz Uran) 
29. 6. SOB PETER IN PAVEL (srce Marijino) 
Cerklje 7'00 po namenu za rajne 
Vrh trije kralji  po namenu zaročencev 
Cerklje 19'00 koncert in predstavitev novih orgel  
30. 6.  NED 13. nedelja med letom – ZLATA MAŠA 1 Kr 19,16.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 
Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: 'Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.' (Lk 9,57) 
Cerklje  7'00 Za farane 
Cerklje  10'00 po namenu zlatomašnika / Avgust Gramc, 1. obl.  



1. 7.  PON Estera, svetopisemska žena – ZAČETEK ORATORIJA 
Cerklje 6'30 po namenu za rajne 

2. 7.  TOR Frančišek Regis, redovnik  
Cerklje  6'30 Jože Podgrajšek 

3. 7.  SRE Tomaž, apostol (oratorij v Krški vasi) 
Krška vas 7'00 po namenu za rajne 
4. 7.  ČET Urh, škof 
Cerklje  6'30 po namenu za rajne  
5. 7.  PET CIRIL IN METOD, slovanska apostola (oratorijski izlet) – PRVI PETEK 

Cerklje  7'00 po namenu za rajne / ob 6'00 molitev pred Najsvetejšim 
Škocjan 18'00 slovesnost ob 200-letnici rojstva Ignacija Knobleharja  
Škocjan  20'00 Knobleharjeva akademija (predavatelj dr. Blaž Jezeršek) 

6. 7. SOB Marija Goretti, mučenka (dopoldne obhajanje bolnikov) 
Cerklje  17'00 (nedeljska sveta maša) Jezusu v čast in slavo ter zahvalo za Božje varstvo  
                     po maši razstava izdelkov z oratorija, prikaz oratorija in skupni piknik 
7. 7.  NED 14. nedelja med letom – MOHORJEVA NEDELJA – nedelja Slovencev po svetu 

 Iz 66,10-14; Ps 66,1-7. 16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 ali 10,1-9 
Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: 
»Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu.« (Lk 10,17) 
Cerklje 7'00 Jožko Kvartuh ml. in mama Jožefa, obl. 
Krška vas 9'00 za žive in pokojne vaščane Krške vasi in Skopic 

8. 7.  PON Gregor Grassi, škof – 1. obletnica naše nove maše  

Cerklje (pri križu) 18'00 
v zahvalo za duhovnike in za duhovne poklice ter vse žive in ++ iz 
Cerkelj 

9. 7.  TOR Frančišek Regis, redovnik  
Bolnica Brežice  19'00 po namenu za bolnike v naši župniji 

10. 7.  SRE Amalija, redovnica / izlet z animatorji oratorija 
Cerklje 7'00 po namenu za rajne  
11. 7.  ČET Benedikt, opat 
Lavrovec  po namenu za rajne domače in sosede  
12. 7.  PET MOHOR IN FORTUNAT, zavetnika krškovaške cerkve 

Krška vas  19'00 na čast svetemu Mohorju in Fortunatu za blagoslov družin  
13. 7. SOB Henrik, kralj 
Cerklje  19'00  Rok Turšič, 5. obl.  
14. 7.  NED 15. nedelja med letom 

5 Mz 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.33-34.36-37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 
»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b) 
Cerklje 7'00 Ivan Pirnaver, 4. obl., in starši Dvornik 
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Avgust Gramc, 1. obl. 

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. 
 

 Vabljeni, da se pridružite molitvi rožnega venca vsako nedeljo 
ob 19'00 v hiški v Krški vasi. Molitev bo tudi med počitnicami. 

 Vsak četrtek se 15 minut pred rednim rožnim vencem moli tudi 
rožni venec Božjega usmiljenja. Vabljeni. 

23. 5. – PRIPRAVA NA KRST 
Lepo povabljeni na pripravo na krst, ki bo v četrtek zvečer ob 17'50.  
 

30. 5. – PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA  
40 dni je minilo od velike noči. Gospodov vnebohod ne pomeni, da je 
odšel od nas, ampak njegovo zagotovilo ob tem, da je z nami vse dni do 
konca sveta. Z velikim zaupanjem v Jezusovo prisotnost v našem 
življenju obhajajmo ta praznik. 
 

31. 5. – ZAKLJUČEK ŠMARNIC 
Lepo povabljeni na zaključek šmarnic. Poslušali smo življenjsko zgodbo 
misijonarja Ignacija Knobleharja. Otroci, ki so redno obiskovali 
šmarnice, bodo dobili simbolično nagrado. Naj vsem nam Marija izprosi 
potrebnih milosti. 
 

2. 6. – PRVO SVETO OBHAJILO 
Na prvo sveto obhajilo se pripravlja 13 tretješolcev. Maša je ob 10'00. V 
Krški vasi ta dan ni maše.  Zelo sem jih vesel, ker so zelo radi hodili k 
verouku, posebej lepo sodelovali pri mašah in tudi sedaj zelo redno 
hodijo k šmarnicam. Hvala tudi staršem za vaše spodbude otrok. Naj 
koristi za vse njihovo življenje. Prvoobhajance in njihove družine 
priporočam v molitev.  
 

8. 6. – POROKA  
Navadno ne dajem posebnih oznanil za poroko, čeprav spadajo vse 
poroke med najlepše dogodke v župniji in čestitke vsem, ki spoznajo, 
kako velikega pomena je obljubiti si zvestobo pred Bogom, ki je zapisana 
za vašo večnost. Življenje na koruzi na žalost nima te večne dimenzije 
Boga in nebes, pa je lahko še tako lepa koruza … Čestitke torej vsem 
novoporočencem, ki jih je bilo v letošnjem letu že nekaj (tudi takih 
nekoliko bolj v ožjem krogu), nekaj jih pa še bo. Tokrat pa želim to še 
toliko bolj poudariti, ker se bo omožila naša dolgoletna katehistinja 
Jožica Pungerčar z našim zelo zvestim faranom, ki je bil svoj čas tudi 
ključar v Krški vasi – Mirom Ferenčakom. Obema v imenu župnije želim 
obilo božjega blagoslova in hkrati iskrena hvala, kar sta že zares veliko 
dobrega storila za našo župnijo in kar morda še bosta.  Hvala vama. 
 

9. 6. – BINKOŠTI 
Na binkošti bodo maše ob 7'00 v Cerkljah, ob 8'30 v Krški vasi in ob 
10'00 v Cerkljah. Pri maši ob 10'00 bo podeljen zakrament bolniškega 
maziljenja. Ta dan je izbran zato, ker so binkošti praznik Svetega Duha, 
ki daje moč in spodbude za življenje. Prosimo za zdravje, da nas Duh 
življenja okrepi. Po maši bo tudi srečanje za starejše in bolnike. Vabljeni, 
da za to srečanje prinesete pecivo (slano) in vino in sokove.   
 



13. 6. – GOD ANTONA PADOVANSKEGA (NA STRANSKEM OLTARJU) 
V cerkvi imamo kip svetega Antona Padovanskega in pri njegovem 
oltarju bomo tudi obhajali sveto mašo. Sveti Anton Padovanski je 
priprošnjik za živali, male živali, konje, za najdenje izgubljenih stvari, 
priprošnjik revežem, nosečnicam, zatiranim ljudem ter proti 
neplodnosti. Tudi v naši župniji se nekateri zelo radi priporočajo sv. 
Antonu, ker so v svojih prošnjah velikokrat uslišani. 
 
15. 6. – ROMANJE NA BREZJE  
Revija Ognjišče in Slovenska Karitas tudi letos v soboto, 15. junija 2019, 
organizirata 51. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k 
Mariji Pomagaj na Brezje. Letošnje romanje bo vodil mariborski nadškof 
metropolit in predsednik Slovenske Karitas msgr. Alojzij Cvikl. Tudi mi 
se bomo v okviru naše župnijske Karitas udeležili tega romanja. Odhod 
iz Cerkelj je ob 8'00. Prav lepo povabljeni, da se čim prej prijavite. Za 
romanje se lahko vpišete v zakristiji v Cerkljah in v Krški vasi. 
 
15. in 16. 6. – INTENZIVNI VIKEND PRIPRAVE NA ORATORIJ 
Animatorji se že skoraj tri mesece vsako soboto zvečer intenzivno 
pripravljajo na oratorij. Trije animatorji (Blaž, Hana in Lea) so se 
udeležili tridnevnega izobraževanja za voditelje v Ljubljani. Barbara in 
Andreja pa so se udeležile romanja za mlade v Rim, kjer sta poskrbeli, da 
je naš oratorij na nek način blagoslovil tudi papež Frančišek, o čemer 
priča spodnja fotografija. Kdor bi pri oratoriju še sodeloval, naj se obrne 
na koga izmed animatorjev. Vabljeni.  
 

 

16. 6. –  SVETA TROJICA IN ZAKLJUČEK VEROUČNEGA ŠOLSKEGA LETA 
Praznik Svete Trojice lahko razumemo kot praznik Božje družine. Po 
Sveti Trojici se posebej kaže trditev Svetega pisma, da je Bog Ljubezen 
(1Jn 4,16). Bolj ko bomo živeli ljubezen, bolj smo njegovi za večnost. Ta 
dan bodo otroci dobili spričevala. Spričevala potem ob vpisu prihodnje 
leto ponovno prinesete s sabo. Vedite pa, da tudi med počitnicami Bog 
biva. Ne pozabite nanj, ko ste doma in tudi na počitnicah je lepa 
priložnost, da obiščete sveto mašo. 
 

20. 6. – SVETO REŠNJE TELO 
V letu so štirje zapovedani prazniki (niso nujno na nedeljo, ker so vezani 
na datum), ki zavezujejo kristjana, da jih praznuje kakor nedeljo – to je 
z udeležbo pri sveti maši in da ta dan ne opravlja težaških del, temveč 
svoj pogled usmeri k Bogu, ki je naš odrešenik. Štirje zapovedani 
prazniki so: božič 25. 12., vsi sveti 1. 11., Marijino vnebovzetje 15. 8. in 
četrtek po nedelji Svete Trojice je zapovedan praznik svetega Rešnjega 
telesa. Pri maši na ta dan je procesija, med katero se ustavimo pri štirih 
oltarjih. Kolikor je mogoče, naj bi bil vsak nekoliko usmerjen v svojo 
smer neba (vzhod, zahod, sever in jug). Blagoslov je kakor dež za zemljo. 
Sama od sebe brez vode ne more roditi. Tako je tudi v našem življenju. 
Brez Božje milosti ne moremo doseči sadov, ki bi obrodili za večnost, za 
nebesa. Ko prosimo milosti za svet okoli sebe, prosimo s tem tudi zase in 
vse svoje, da bi živeli v svetu, kjer vladata mir in ljubezen.  
 

25. 6. – DAN DRŽAVNOSTI  
Na dan državnosti se lahko udeležite 
diakonskega posvečenja v Šentjerneju, ki 
bo ob 10.00. Posvečen bo Blaž Franko. 
Zvečer pa bomo tokrat imeli mašo v Krški 
vasi. V Krški vasi je sedaj poleg cerkve tudi 
zastava, za kar se lepo zahvaljujem vsem 
sodelujočim, ki so jo postavili (Dušan 
Beribak, Silvester Lubšina, Dušan Prah, 
Zdravko Vegelj, Marjan Zagorc, Franc Ilc, 
Stane Baškovič, Zvone Gorišek in Peter 
Krkovič). Krškovaška cerkev je 
svojevrsten spomenik umetnosti. Je 
najstarejša zgradba v naši župniji z več kot 
500-letno zgodovino. Zastava na tem 
mestu je znamenje zahvale našim 
prednikom, Slovencem, ki so z gradnjo te 
cerkvice zaznamovali in polepšali ta kraj 
in našo župnijo.  



28. 6. – BLAGOSLOV ORGEL 
Orgle sicer že igrajo, niso pa še bile uradno blagoslovljene. Navadno je 
blagoslov takrat, ko je vse plačano in s tem tudi vse narejeno in temu se 
tudi mi bližamo. Blagoslov bo opravil škof Alojzij Uran. On je priznan 
pevec, poznajo ga tudi mnogi romarji Radia Ognjišče in tudi drugi 
romarji. Znan je po tem, da zna biti z ljudmi in da je svojevrsten približek 
našega rojaka škofa Leniča, ki je bil pravi ljudski škof. Čeprav je to 
delovni dan, petek zvečer ob 18'00, vas še posebej lepo prosim, da bi se 
blagoslova udeležili v čim večjem številu. Tudi pri teh orglah smo 
ohranili dediščino prednikov, saj je prejšnje orgle izdelal domačin 
Andrej Račič. Ohranili smo, kar se je ohraniti dalo tudi po smernicah 
spomeniškega varstva, hkrati pa jih prilagodili naši cerkvi (dve omari) 
in močno okrepili. Imajo 20 registrov in njihov zvok lepo napolni našo 
cerkev. Do takrat bo Andrej Turšič še izdelal korno ograjo, ki se bo stilno 
ujemala z orglami, ključar Vili Grojzdek pa bo dodelal še podest za pevce.  
Po blagoslovu (maši) pa bomo lahko prisluhnili še nekaterim 
preludijem, ki jih bo na orgle zaigrala naša organistka Alenka Žibert.  
Zunaj cerkve se bomo nato še malo zadržali ob pijači in pecivu. 
Pevce cerkvenega pevskega zbora, ključarje in gospodarski svet, ki ste 
tudi najbolj zaslužni za nove orgle, pa potem vabim na skupno večerjo s 
škofom v našo učilnico. 
 
29. 6. – ORGLARSKI KONCERT 
Da bi še nekoliko bolje spoznali, kakšne so naše orgle, predvsem kakšen 
je njihov glas, pa je potreben poseben dan in da si res lahko vzamemo 
čas ter se prepustimo samo zvokom. Zato lepo povabljeni na sobotni 
večerni orglarski koncert ob 19'00, ki ga pripravlja naš organist in 
zborovodja Andrej Resnik s sodelavci. Lepo vabljeni. 
 

 
 
 

30. 6. – ZLATA MAŠA 
Predhodna dogodka – blagoslov orgel in koncert – sta lepa priprava na 
zlato mašo našega rojaka Borisa Zakrajška. O Borisu smo pisali že v 
preteklih dveh oznanilih. Predvsem zato, ker je dogodek zlate maše za 
vsako župnijo izreden dogodek. Pred 50 leti novomašnik se vrača kot 
zlatomašnik. Na svoji poti oznanjevalca evangelija je kot misijonar in 
duhovnik mnogim pokazal luč Kristusa, ki nam odpira nebesa. S krstom 
je mnogim odprl pot do zveličanja. Zato je zlata maša posebni praznik 
župnije, ki se vesli rodovitnosti svojih otrok. Naj bo tudi nam v 
spodbudo, da smo v ponos in vzor svojemu rodu, kolikor bolj delamo 
dobro.  
Boris si je izbral ob zlati maši pridigarja, frančiškana z Brezij, p. dr. 
Leopolda Grčarja, ki mu je bil pridigar že na novi maši. P. dr. Leopold 
Grčar je doma iz Brestanice, preprost mož, ki je hkrati izreden 
poznavalec jaslic, pisatelj in predan duhovnik.  
Lepo povabljeni, da se skupaj z g. Borisom zahvalimo za prehojeno pot. 

 
  

 
 



1. 7. – 6. 7. ORATORIJ 
Letošnji oratorij nosi naslov Imaš moč. Govori o 
ljudski pripovedi o Petru Klepcu, o njegovi sprva 
nemoči in nato moči, ki jo je dobil od Boga. 
Oratorij je lepo nastavljen predvsem v iskanju 
vrednot, ki so večne, in dviganju samopodobe. 
Vsi otroci zares lepo povabljeni, da se oratorija 
udeležite. Prijavnico lahko dobite v cerkvi ali na 
župnijski spletni strani http://www.zupnija-
cerkljeobkrki.si/.  
 

6. 7. ZAKLJUČEK ORATORIJA (god Marije Goretti – v glavnem oltarju) 
Zaključek oratorija imamo ravno v soboto, 6. 7., ko 
je med drugim tudi god sv. Marije Goretti, 
mučenke. Poleg Stanislava Kostke je narisana pri 
Marijinih nogah. Oba sta priprošnjika za mlade. 
Večerna sveta maša bo tudi nedeljska – to pomeni, 
da bomo brali nedeljska berila, da je pri maši slava 
in vera ter da ta maša velja za izpolnitev nedeljske 
dolžnosti. Tudi v nekaterih drugih, predvsem 
večjih župnijah imajo tovrstne sobotne večerne 
maše, ki že spadajo k nedelji. To obrazložitev bi dal 
tudi zato, ker je to lahko še razlog več, da pridemo 
poleg in skupaj z otroki slavimo Boga. Pridite.  
 

7. 7. MOHORJEVA NEDELJA V KRŠKI VASI 
Mohorjevo nedeljo bomo obhajali 7. 7. ob 9'00.  
Ta dan ob 10'30 NI MAŠE V CERKLJAH. Maša je na prostem in po maši 
tudi prijetno druženje. Prisrčno povabljeni! 
 

8. 7. VAŠKA MAŠA V CERKLJAH OB PRVI OBLETNICI NOVE MAŠE 
V Cerkljah nimamo vaške maše in zato je bila na ŽPS sprejeta ideja, da bi 
se tudi v Cerkljah, kljub temu, da imamo cerkev, obhajala vaška maša. Ta 
bo potekala zunaj pri križu in bo tokrat v ponedeljek, 8. 7., ob 18'00. Ta 
dan je ravno 1. obletnica nove maše, ki nas je tudi povezala kot kraj, kar 
je vzrok več za našo skupno molitev in druženje.  
Po maši bo še skupno druženje. Vabljeni. 
 

12. 7. MOHOR IN FORTUNAT 
Na Mohorja in Fortunata lepo povabljeni k maši v Krško vas, kjer stoji 
cerkev Mohorja in Fortunata. Njuno ime nas spomni na dobre knjige ter 
srečo in Božji blagoslov. 
 

 

ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 1.772 evrov, za beljenje pa 3.390 evrov. Hvala 
vam za vsak dar, ki ga namenite v ta namen. Svoje darove lahko oddate v 
cerkvi, lahko jih sami nakažete na župnijski račun TRR: SI56 0237 3025 
3984 827 s pripisom »za orgle« ali »za beljenje«. Verjetno je to zadnje 
sporočilo glede darovanja za beljenje in za orgle in da bom v prihodnjih 
oznanilih že lahko napisal, da je vse poravnano.  Naj Bog vidi in vam 
obilno povrne. Mnogi zelo pohvalijo opravljeno delo, ki ga je bilo mogoče 
opraviti izključno samo zaradi vaše darežljivosti. Hvala. Za take, ki pa niso 
nič prispevali (jih je verjetno tudi precej), bo pa še dosti priložnosti, da se 
izkažejo.   
 

ŽIVE JASLICE 
Konec letošnjega leta bomo pripravili žive jaslice. Priprave so že v teku. 
Scenarij je okvirno narejen. Sam glede na pretekle dramske igre 
ocenjujem, da smo to sposobni izvesti, čeprav vključuje veliko ljudi, priprav 
in dela. Prizori se bodo dogajali na župnijskem vrtu pod cerkvijo, kjer bomo 
naredili preproste lesene objekte (hlevček, staja za živino, ograde in 
podobno). Prostor je za ta namen zelo lep in primeren. Ob lepo izvedenih 
živih jaslicah, ki lahko postanejo tradicionalen dogodek, se obenem 
pokaže povezanost in večja razpoznavnost kraja. Če bi kdo rad pomagal 
z delom ali igranjem, lepo povabljen k sodelovanju in naj mi to sporoči. 
Lahko pa pomagate tudi v materialni obliki. Darujete deske, late, ’špere’ in 
podobno. Zelo dobrodošla pa je tudi finančna pomoč v ta namen. Prostor 
bo namreč treba primerno razsvetliti in ozvočiti. 
 

GOSPODARSKA DELA 
Kljub temu da dolg za dela v cerkvi in za orgle še ni čisto odplačan, 
nadaljujemo z delom po svojih zmožnostih. Upamo, da se bo primerno 
rešila elektrifikacija, ki jo župnišče sedaj nima prav dobro urejene (nimamo 
niti trifaznega toka). Večji projekt, ki smo ga precej odlagali, je temeljita 
ureditev drenaže okoli župnišča. Nadalje ureditev kora (podest in ograja) 
ter izdelava novih polken na zvoniku, kjer trenutno mreža preprečuje 
nadaljnji dostop golobom. Na tem mestu bi posebej pohvalil delo in trud 
gospodarskega sveta in ključarjev, ki ogromno dela naredijo skrbno in 
prostovoljno ter s tem tudi dosti prihranijo, da se lažje več naredi. Hvala. 
 
KARITAS  

Karitas sedaj deluje v prenovljenih (pospravljenih) prostorih v Cerkljah pod 
učilnicami. Vzrok prestavitve Karitas iz Krške vasi v Cerklje je prostorska 
stiska pri verouku v Krški vasi. Karitas obratuje vsako drugo sredo v 
mesecu od 16.00 do 17.00. Vabljeni k sodelovanju. Vabljeni, da se 
pridružite kot člani te dobrodelne organizacije in pomagate. 
Vabljeni na romanje na Brezje … 

http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/
http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/

