
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto ohranjate 

Božjo hišo čisto in lepo.  

Kadar bi bilo mogoče, lepo povabljeni, da bi 

pomagali tudi pri košnji trave okoli cerkve. 

Bog povrni! 
 

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
APRIL Račja vas Dol. Skopice MePZ Cerklje 
MAJ Župeča vas Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Družina Drečnik na cvetno nedeljo. Foto: Rok Retelj 

 

 

SVETE MAŠE 
potekajo po razporedu, kot 

so zapisane v župnijskem 

listu. Pazimo na 

razkuževanje. Maske v 

cerkvi so priporočene.  

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. 
 

PRVA SVETA SPOVED   

 
VELIKE BUTARE – ČESTITKE 

 

In množice, ki so šle pred njim 
in za njim, so vzklikale: 

»Hozána Davidovemu sinu! 
Blagoslovljen, ki prihaja v 

Gospodovem imenu!  
Hozana na višavah!«                         

(Mt 21,9) 
*** 

Vsi so dejali: »Križan naj bo!« 
Rekel jim je: »Kaj je vendar 
hudega storil?« Oni pa so še 
bolj kričali: »Križan naj bo!« 

(Mt 27,22) 
*** 

Angel pa je nagovoril ženi:  
»Ne bojta se! Vem, da iščeta 

Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. 
Obujen je bil, kakor je rekel!« 

(Mt 28,5) 
 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


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. 

19. 4.  TOR Leon IX., papež – VELIKONOČNA OSMINA  (reden verouk) 
Cerklje 19'00 Franci in Veronika Hribar / po maši srečanje ob Svetem pismu  

20. 4.  SRE Teotim, škof – VELIKONOČNA OSMINA 
Cerklje 6'00 za mir in Božje varstvo  

21. 4.  ČET Anzelm, škof in cerkveni učitelj – VELIKONOČNA OSMINA   
Cerklje  19'00 ++ iz družine Ilc, Krajan in sorodniki / Marinka Kajdiž, 7. dan 

18'15 molitev pred Najsvetejšim 

22. 4.  PET Aleksandra, mučenka 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Bevc, Unetič in sestra Rezika ter Ivan Močnik 
Cerklje  19'30 slavilna molitev z bendom za mir v svetu 

23. 4.  SOB Jurij, mučenec  
Cerklje  8'00 Milka Kodrič in Karolina Horžen / srečanje ministrantov 

24. 4.  NED 2. VELIKONOČNA NEDELJA, bela nedelja, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA,  
MARKOVA NEDELJA Apd 5,12-16; Raz 1,9-11.12-13.17-19; Jn 20,19-31 

»Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27) 
Cerklje  7'00 za farane (ni maše v K. v.)  
Cerklje 10'00 Marjan Retelj, 7. obl. / za jubilante – po namenu  

25. 4. PON SVETI MARKO, mučenec (celodnevno čaščenje) – verouk v K. v. bo 
Cerklje 9'00 po danem namenu 
Cerklje  19'00 Alojz Božič, ob rojstnem dnevu  

26. 4.  TOR Marija, Mati dobrega sveta 
Cerklje 19'00 Ignac in Frančiška Horžen / po maši srečanje ob Svetem pismu 

27. 4. SRE Hozana, devica (romanje sodelavcev) 
Sveti Vid  za zdravje 

28. 4. ČET Peter Chanel, duhovnik in mučenec / 18'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje 19'00 Frančiška Unetič, 30. dan 

29. 4.  PET Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica  
Cerklje  19'00 Frančišek Ajster 

30. 4.  SOB Bonifacij, škof 
Cerklje  8'00 Rudman in Piltaver / srečanje ministrantov 
Cerklje 9'30 Kateheza dobrega pastirja in družinska kateheza 

 1. 5. NED 3. VELIKONOČNA NEDELJA; Apd 5,27-32.40-41; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 po danem namenu  
Cerklje 10'30 Marica Škofljanc, 1. obl., Črešnjice, oče Karel in mama Marija 
Cerklje 19'00 šmarnice  

2. 5. PON Atanazij, škof in cerkveni učitelj 
Krška vas 19'00 Martin in Angela Piltaver ter za vse žive in pokojne iz družin Piltaver in Žibert 

3. 5.  TOR FILIP IN JAKOB, apostola 
Cerklje  19'00 Leopold Tonkovič, ob rojstnem dnevu  

4. 5.  SRE Florjan, mučenec 
Cerklje  6'00 za pozabljene namene  
po vaseh 19'00 šmarnice po vaseh 

5. 5.  ČET Angel, mučenec / ob 18'15 molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice 
Cerklje  19'00 za srečno vožnjo in uspešno šolanje 

MOST ČEZ KRKO PRI CERKLJAH, XII. del. 
Seja 5. 4. 1923. od 8h - ¾ 12h zvečer v mali dvorani Društvenega doma. - Sklepčna je. Dnevni red: 
1. Steiner-ju smo odgovorili, da nas opomini poslani njemu od Dr. Kandare-ta, kot pravnega 
zastopnika nekaterih Steiner-jevih upnikov, nič ne brigajo. (Glej pismo 13/23). - Pač pa je sedaj dana 
možnost, da mi napravimo račun in mu izplačamo še ne odplačani znesek. (Pismo 13/23.) 
2. O obračunu, ki ga nam je poslal, bomo govorili drugič. Toda doplačila preko pogodbe – v znesku 
200.000 K mu ne bomo mogli priznati. 
3. Ko pride sedaj g. Steiner brez dvoma v najkrajšem času k končnemu računu naj v imenu odbora 
dogotovi žnjim g. tajnik. Denar pa naj se izposodi v tukaj. Hranilnici i posojilnici. Zadolžnico bodo 
podpisali: Gramc Janez, Butara Ivan oba iz Cerkelj ter Račič Jan. iz Žup. vasi. 
4. Odkloni se predlog, da bi se po sredini mosta položil tram, ki bi delil na ta način most v dva 
koridorja. Res je, da bi se mostnice, ki sedaj trpe samo na sredi, precej razbremenile in bi laglje še 
enkrat dalje trpele, a ker je pa ljudem komodnost več kot korist, zato bomo raje nove mostnice 
dejali notri. 
5. Sprejme se predlog, da se mostnice pribijejo in sicer vsaka posebej na drugem tramu od vsake 
ograje. Delo izvrši Gramc Fr. Z Gor. Pirošice z navadnimi-cenejšimi žeblji na račun odbora. 
6. Na semajne dneve bomo pobirali prispevke od neiteresentov. Določi se polovica vseh postavk, 
ki smo jih predložili v odobritev kot naš tarif. Pobirata proti odškodnini à K 100'- za vsak dan: Butara 
I. Cerklje 5 in Butkovec Jože, Črešnjice. 
7. Tarif smo poslali v odobrenje šele sedaj, ker nam je bilo odsvetovano, dokler nam ne pride v roke 
državna podpora. 
8. Poslancu Sušniku se izreče v »Domoljubu« in v »Slovencu« javna zahvala. 
9. Občinskemu odboru predlagamo, da naj g. poslanca Sušnika imenuje za častnega občana. - 
Možje, ki so odborniki tu in tam naj to skušajo uresničiti! 
10. Koži: ena od teleta, druga od telice, ki smo jih dobili sedaj iz strojarne nazaj, naj se v nedeljo 15. 
t. m. prodasta na dražbi. To skrb se izroči Račič-u Jan. iz Žup. vasi. 
11. Prebere se kolavdacijski zapisnik z dne 30/12 1922. pri čemer nastane prerekanje radi ograje in 
dovoljenih 4000 K kot plačilo za dela izven načrta pri ograji. 
12. Odboru se sporoči, da je bila tožba proti I. V. izvedena in da je bil 19. 1. t. l. isti obsojen na 2 dni 
zapora ozir. 400 K denarne kazni in v povračilo stroškov. 
13. Predlagano je bilo to-le: Ker se cel odbor ne more pečati z interesenti t. j. kdo je interesen, 
koliko naj plača vsak posameznik itd. zato naj se izvoli ožji odbor obstoječ 3-5članov (so lahko tudi 
ljudje izven Odbora za gradbo mostu), ki naj to izpeljejo. Na prih. seji bodo samo predložili celemu 
odboru v odobrenje ozir. odklonitev. Dela pa ta ožji odbor vse v imenu celega Odbora, ne kot 
posamezniki. - Predlagano je bilo 8x po 5 mož, a samo dva od teh sta sprejela – a še pravzaprav ta 
dva s pridrškom, če bo v tem odborom tudi g. kaplan = tajnik. - Končno so se uklonili in sprejeli 
mesta v ta ožji odbor: Štefanič Miha (Stojanski vrh); Račič Jan. (Župeča vasi) in Žugič Fr. (Hrastje). - 
Vsi drugi predlagani: Špolar, Gramc Janez, Sterle, Tomazin, Hrovat, Račič Leopold, Račič Miha, 
Pavlovič Martin, Žibert Fr.; Ignoti, Butkovec, Horžen Jože, Butara Jan.; Andrejaš so odklonili. - 
Naročilo se je temu ožjemu odboru, da morajo tako računati, da interesentje plačajo skupno 
800.000 K. - Dovoli se jim, da si privzamejo pomočnika, tudi proti plačilu, če bi ga drugače ne mogli 
dobiti. Imenoval se je že g. nadučitelj Rostohar, a ni navzoč. Ožji odbor je dobil naročilo, da mora 
drugače zaračuniti prispevek od zemlje, ki gospodarju nosi, kot od one, ki ne nosi. - Drugače takim, 
ki so dobro situirani, kot onim, ki so gmotno na slabih nogah. 
14. Da bi se mostnice pritrdile ob kraju z – na nje položenimi – latami, je bil predlog z večino glasov 
(20 : 8) odklonjen. 
Dnevni red je izčrpan, seja zaključena.  

(prepis Tomazinovega rokopisa je naredila Anamarija Merljak) 

 



PREDSTAVITEV KORENIN CERKLJANSKE, ČATEŠKE IN SVETOKRIŠKE FARE 
V četrtek, 21. aprila, ob 19'00 bo v malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice naš faran David Smukovič predstavil več kot 10 let trajajoč 
rodoslovno-knjižni projekt zgoraj navedenih knjig. Vabljeni!   
MARKOVA NEDELJA - JUBILANTI (24. 4.)  
Farni praznik je dan veselja. Tako kakor se družina veseli skupaj ob posebnih 
dogodkih in praznovanjih, tako je za župnijo farni dan, ko obhajamo god 
našega zavetnika cerkve – svetega Marka. Ker so ravno dobre družine temelj 
vsake župnije, je v praznovanje vključeno tudi obhajanje zakonskih jubilantov. 
Cela župnija se veseli z vami, ki ste znali ohraniti svojo ljubezen skozi različne 
življenjske preizkušnje in viharje – v sreči in nesreči, bolezni in zdravju ste 
ostali zvesti. Bog, ki je ljubezen, naj še naprej blagoslavlja vajin zakon. Zato 
lepo povabljeni jubilanti k obnovitvi zakonskih obljub. Dragoceno si je med 
seboj povedati, da se imamo radi in tudi vsem drugim ste lep zgled zvestobe, 
ki ga velja posnemati. Če torej obhajate svoj jubilej cerkvene poroke, vas 
vabim, da pridete skupaj na Markovo nedeljo, 24. aprila, ob 10'00. Prijavite 
se župniku na telefon 041/321-019 ali na mail jnzzklj7@gmail.com vsaj do 
torka, 19. aprila 2022. Obenem vas prosim, da posredujete tudi svojo poročno 
sliko. Ker bo po maši pogostitev za vse navzoče, da lahko čestitamo vsem 
jubilantom in se skupaj veselimo, vabljeni, da prinesete pecivo in pijačo. 
Hvala.  

CELODNEVNO ČAŠČENJE – SVETI MARKO 
Celodnevno čaščenje bo letos po sklepu ŽPS nekoliko drugačno. Ob 9'00 
bo sveta maša in nato čaščenje do 12'00. Nato pa od 15'00 do 19'00, ko 
bo slovesna sveta maša ob dnevu svetega Marka. Skupaj počastimo zgled 
svetega Marka.   
27. 4. – ROMANJE 
Na ta dan se začnejo prvomajske počitnice. Vse sodelavce v župniji vabim 
na kratko peš romanje k Sv. Vidu. Dobili bi se ob 9'00 na parkirišču pred 
čateško cerkvijo. Med potjo bomo naredili še kakšen postanek. Najprej si 
bomo pogledali cerkev sv. Jurija in prisluhnili razlagi in duhovni misli g. 
Jožeta Packa. Šli bomo še k sestram Corpus Christi in pri njih pomolili v 
kapeli Janeza Marije Vianneyja ter se nato počasi odpravili k Svetemu Vidu, 
kjer bomo imeli sveto mašo. Vabljeni torej člani župnijskega in 
gospodarskega sveta, pevci, molilci, katehistinje, bralci, krasilci, 
ministranti, člani Karitas in Kolpinga in vsi, ki se čutite kot sodelavci v naši 
župniji. Več kot nas bo, lepše bo.  
 
 

 
 

 

6. 5.  PET Aleksandra, mučenka – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Cerklje  6'00 za nove duhovne poklice 

Cerklje  19'00 Milena in Irena Rudman 

7. 5.  SOB Gizela, opatinja – PRVA SOBOTA   
Cerklje  8'00 po danem namenu  / srečanje ministrantov 

Boršt  19'00 za žive in pokojne vaščane Boršta  

8. 5. NED 4. VEL. – nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice 
4. VELIKONOČNA NEDELJA;   Sir 27,4-7; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45 »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.« Jn 10,27-30; Apd 13,43-52; Raz 7,14-17 

Cerklje 7'00 mama Marija, oče Tone, sestra Zalka, stari starši Račič in Unetič 

Krška vas  9'00 za žive in pokojne GASILCE VI. sektorja / za farane 

Cerklje  10'30 Mira, 7. obl., Jože, 10. obl., Špiler 

9. 5.  PON Pahomij, puščavnik 
Krška vas 19'00 po danem namenu 

10. 5.  
drugje 

TOR Job, svetopisemski mož  
Cerklje  19'00 Ivan Močnik, ob r. dnevu 

11. 5. 
drugje 

SRE Antim, mučenec 
Cerklje 6'00 po danem namenu / šmarnice ob 19'00 po vaseh 

12. 5.  ČET Leopold Mandič, redovnik / 18'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  19'00

20'00 
Frančiška Unetič  

13. 5.  PET Fatimska Mati Božja / ŽPS po sveti maši 
Cerklje  19'00 Antonija Drobnič  

14. 5.  SOB Bonifacij, mučenec / po maši srečanje ministrantov 
Cerklje  8'00 Drago Škofljanc, 10. obl., in starši / 9'30 – KPD in DK 

Račja vas 19'00 za žive in pokojne vaščane Račje vasi 

15. 5. NED 5. VELIKONOČNA NEDELJA;  Apd 14,21-27; Raz 21,1-5; Jn 13,31-35 
»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35) 

Cerklje  7'00 Zofija, godovna, sin Tomaž in oče Franc ter vse ++ iz družine Ajster 

Krška vas 9'00 Marinka Kajdiž, 30. dan / za farane 

Cerklje 10'30 stari starši Kožar – Vrhovska vas, starši Kožar – Sora, Janez Ovsenik, starši Baznik – Gor. Pirošica 

16. 5.  PON Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 
Krška vas 19'00 Jože Račečič, 10. obl., Božo Srpčič, 14. obl., Dol. Skopice 

17. 5.  TOR Jošt, puščavnik / 18'15 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  19'00 ++ Retelj z Gazic 

18. 5.  SRE Janez I., papež in mučenec 
Cerklje  6'00 po danem namenu / šmarnice ob 19'00 po vaseh 

19. 5.  ČET Urban I., papež / OBISK ŠKOFA PRED BIRMO 
Cerklje  6'00 po danem namenu 

Cerklje – Župeča vas  17'00 šmarnice / srečanje birmancev in botrov s škofom  

20. 5.  PET Bernardin, duhovnik 
Cerklje  19'00 Antonija Retelj, 13. obl. 

21. 5.  SOB Agata, devica in mučenka 
Romanje s prvoobhajanci na Zaplaz 

Župeča vas 19'00 za žive in pokojne vaščane Župeče vasi 

22. 5. NED 6. VEL., NEDELJA TURIZMA; Apd 15, 22-29; Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 
»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27) 

Cerklje  7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Tone Ajster, 10. obl., Franc, Jože in Marica Ferenčak 

Cerklje 10'30 Milena in Irena Rudman   
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ŠMARNICE  
Šmarnice »Marija ima rada vse otroke«, ki jih bomo letos brali, nam v 
živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok 
v misijonih. Seznanijo nas s poslanstvom misijonarjev in nas hkrati vabijo, 
da bi prepoznali, kako nas »Bog res kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih 
dogodkih«. In vse to z namenom, da naše »življenje postane dar za Boga«. 
Letos bodo torej šmarnice nekoliko bolj misijonsko obarvane in tako jih 
bomo nekoliko drugače – misijonsko – oblikovali kot župnija.  
Šmarnice so vsak dan ob 19'00.  
Ob ponedeljkih v Krški vasi z mašo. 
Ob torkih v Cerkljah z mašo. 
Ob sredah po vaseh (brez maše).  

- Hrastje: 4. in 18. maj; Črešnjice: 11. in 25. maj 
- Dolenje Skopice: na igrišču 
- Krška vas: pod kozolčkom 

Ob četrtkih v Cerkljah z mašo (izjema 19. maj, ko bodo ob obisku škofa 
šmarnice v Župeči vasi – brez maše).  
Ob petkih v Cerkljah z mašo.  
Ob sobotah v vasi, kjer je zapisano v oznanilih, z mašo. 
Ob nedeljah v Cerkljah (brez maše). 
SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE V POSTNEM ČASU IN ANKETA 
Prav lepo se zahvaljujem vsem staršem, ki ste se udeležili skupnih 
sestankov. Obenem se je tudi odkrilo kar nekaj svežih idej, ki bi jih še lahko 
v prihodnje uporabili pri katehezi otrok. Hvala vam za sodelovanje. 
Obenem ste starši izpolnjevali tudi anketo o verskem stanju v družinah 
veroučencev naše župnije, s katero bom/o lahko bolje odkrili, kakšno je 
splošno stanje v družinah, in ne bomo o tem samo ugibali. To soboto smo 
imeli še zadnje srečanje in rezultatov še nisem analiziral. Izsledke bom po 
dogovoru z vami delil v župnijskem listu.  
MAŠA ZA GASILCE VI. SEKTORJA, 8. 5. ob 9'00 – Krška vas 
Hvaležni smo gasilcem, da prostovoljno opravljajo zelo pomembno delo 
varovanja pred požari in drugimi nesrečami. Za njihovo delo vsi skupaj 
prosimo Božjega blagoslova, zato lepo vabljeni 8. 5. v Krško vas.    
VOJNA V UKRAJINI 
Bog naj se usmili vseh trpečih v Ukrajini. Molimo, da se ustavi vojna, 
molimo za mir.  
 

SLAVILNI VEČER S SKUPINO 2RIBI5HLEBOV 
"Mi pa hočemo slaviti Gospoda, od zdaj in na veke. Aleluja!" (Ps 115, 18) 
Lepo vabljeni na slavljenje pred Najsvetejšim v petek, 22. 4. 2022, po 
sveti maši, ob 19.30. Še posebej vabljeni mladi in mladi po srcu, saj bo 
slavljenje s pesmijo pospremila glasbena skupina 2Ribi5Hlebov, ki igra 
sodobno krščansko glasbo (SKG). V skupini so Vesna Mlakar (vokal) in 
Vid Merljak (vokal, kitara) iz župnije Cerklje ob Krki ter Rok Černelič 
(vokal, el. kitara) iz župnije Šentjernej. Poklonimo se Gospodu, ker je 
dober in vekomaj traja Njegova dobrota! 

Slavilna glasbena skupina 2Ribi5Hlebov 
OBLETNICA MOSTA, ŽIVLJENJEPISI IN DELO  
Letos bo 100-letnica mosta in iščemo način, kako bi to obletnico tudi trajno 
zaznamovali. Upamo, da bomo uspeli oblikovati spominsko knjigo o 
mostu. Odziva sicer glede zgodb ni kaj prida. Zahvaljujem se Iztoku 
Urbanču in podjetju Rafael d.o.o. za veliko fotografij mosta med samim 
delom, ki jih bomo lahko uvrstili v knjigo.    
Predlog je tudi, da bi zbrali na enem mestu vse pokojne, ki so na različne 
načine zelo prispevali k promociji, ohranjevanju, kulturi, konkretni pomoči 
naših krajev v župniji. Gre za knjižico A5-formata. Za osebo bi bil na eni 
strani življenjepis, na drugi strani pa njeno delo za kraj. Ideje so, upajmo, 
da se bo tudi kaj dalo uresničiti … 
PRIPRAVA NA BIRMO  
19. 5. nas bo obiskal škof dr. Andrej Saje. Namen je, da se sreča z bodočimi 
birmanci, starši in botri, prav tako pa tudi s farani naše župnije, predvsem 
z župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom ter ključarji. Nekaj 
staršev pripravlja temu primeren program. Ob 17'00 se bomo srečali v (pri) 
farni cerkvi, kjer bo potekal uvodni program, nato pa se bomo odpravili 
peš k Marijini kapelici in Leničevemu spomeniku v Župeči vasi, kjer bodo 
potekale šmarnice. Srečanje pa bomo nadaljevali z druženjem na gmajni.  
Vsi lepo vabljeni.  
ROMANJE S PRVOOBHAJANCI NA ZAPLAZ 
S prvoobhajanci in starši ter ožjimi sodelavci bomo 21. maja romali na 
Zaplaz, da se priporočimo Mariji. Več informacij bodo otroci prejeli pri 
verouku.  
ZAHVALA in PROŠNJA 
Prisrčno se zahvaljujem za vse darove, ki jih namenite za obnovitev strehe 
na župnišču. Se še priporočamo. Hvala! 


