
Benjaminove drobtinice 
Dragi župljani, tokrat bi vam rad opisal, kako sem se odločil za duhovniški 

poklic. Pri tej odločitvi je bilo pomembno dvoje: vera v Boga in izkušnja 

Cerkve.   

Kot večina med vami sem tudi jaz o Bogu slišal že zelo zgodaj. Starši so 

me naučili osnovnih molitev, bil sem krščen, hodil sem k verouku, začel 

sem ministrirati. Toda ko sem imel kakšnih trinajst let, sem začutil, da Bog 

zares obstaja, da je živ, da je navzoč v tem svetu in da se z njim lahko 

pogovarjamo. Ne spomnim se točno, kdaj se je to zgodilo. Ne vem, zakaj 

je do »odkritja Boga« prišlo ravno takrat. Ne razumem, zakaj se je to 

zgodilo meni, ne pa tudi mnogim drugim prijateljem. A zgodilo se je in 

takrat se je zame začelo neko novo obdobje. Bog, ki nas je ustvaril in 

odrešil, me je vedno bolj pritegoval: začel sem moliti, prebirati Sveto pismo 

in drugo krščansko literaturo, prvič sem šel na duhovne vaje. Ta izkušnja 

Boga je po eni strani ostala ista vse do danes, po drugi strani pa se je 

razvijala in poglabljala. 

Boga seveda ne bi srečal in spoznal, če ne bi živel v Cerkvi, v skupnosti 

krščenih. V tem pogledu me je, bolj kot molitev v družini ali pa verouk, kot 

otroka zaznamovalo ministriranje, pozneje pa tudi šolanje na Škofijski 

klasični gimnaziji. Ko sem šel v gimnazijo v Ljubljano, se je zame odprl 

nov svet. Saj ne, da bi v Cerkljah kaj pogrešal! Ampak, v štirih letih, ki sem 

jih preživel v Ljubljani, sem srečal precej sovrstnikov, ki so bili tako ali 

drugače vključeni v življenje Cerkve, pa tudi nekaj duhovnikov, ki so zame 

postali pomemben zgled človeškosti. Ob njih sem začutil, kakšna bi lahko 

bila moja nadaljnja življenjska pot. Ob koncu gimnazije sem imel precej 

idej glede nadaljnjega študija, hkrati pa sem čutil preprosto in iskreno željo, 

da bi bil duhovnik. Ta želja, ki me je spremljala že več let, me ni nikoli 

pretirano vznemirjala. Bila je tiho navzoča in čutil sem se svobodnega, da 

ji prisluhnem ali pa ne. Ob koncu gimnazije sem se tako brez velikega 

premlevanja odločil, da vstopim v bogoslovno semenišče in postanem 

škofijski duhovnik. Kaj več pa vam povem naslednjič. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
FEBRUAR Hrastje Dol. krška vas MPZ Cerklje ob Krki 
MAREC Račja vas Gor Skopice Cerkveni MPZ 

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

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

 

Marec 2018 

 

Leto XXXI 
 

Milost Božja je v evharistiji. Oklenimo se nebeškega 
kruha in v postu pomnožimo svoje obiske pri mašah. 

Pridimo tudi k tedenski maši.  

 
 

Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, 

blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so 

se jima odprle oči in sta ga spoznala. (Lk 24, 30-31) 



23. 2.  DAN MOLITVE IN POSTA ZA MIR 
26. 2. PON Aleksander, škof / TA TEDEN SO ZIMSKE POČITNICE IN NI VEROUKA. 
Krška vas 17'00 Jože Gačnik ob rojstnem dnevu in mama Terezija, obl., ter ++ Gačnik 
27. 2. TOR Gabrijel Žal. Matere Božje, redovnik 
drugje  za zdravje  
28. 2.  SRE Ožbolt (Osvald), škof 
drugje  po namenu  
1. 3.  ČET Albin, škof 
drugje  po namenu  
2. 3. PET Neža Praška, devica / PRVI PETEK  in obisk bolnikov  
Cerklje 18'00 za duhovne poklice / pred mašo ob 17'00 čaščenje – križev pot 
3. 3. SOB Konigunda, cesarica 
Cerklje 9'00 Vida Kožar, r. Račič /                           ob 10'00 svetopisemske urice 
Cerklje 10'00 PRVA SVETA SPOVED 
Cerklje 19'00 MALI PRINC (dramski večer) 

4. 3. NED 3. POSTNA NEDELJA 2 Mz 20,1-17 ali 20,1-3.7-8.12-17; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 
»On pa je govoril o templju svojega telesa« (Jn 2,21) 
Cerklje 7'00 + Franc Lopatič, obl. / za farane 
Krška vas 9'00 Franc Bradule / TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Cerklje 
Cerklje  

10'30 
15'00 

v zahvalo za zdravje v družini ter ++ Ignotti, Duhanič in Felicijan 
 KRIŽEV POT – birmanci – 1. skupina 

5. 3. PON Hadrijan, mučenec 
Krška vas 18'00 Ivan Tomše in starši, Stanka Prah 

6. 3.  TOR Fridolin (Miroslav), opat 
Cerklje 18'00 Franci Cerjak 

7. 3.  SRE Perpetua in Felicita (konferenca) 
Cerklje    6'00 po namenu za ++ duhovnike in sestre 
8. 3. ČET Janez od Boga, redovnik 
Cerklje 6'00 za zdravje 
9. 3.   PET Frančiška Rimska, redovnica 
Cerklje 18'00 Jože Butkovec, 30. dan in ob 90. rojstnem dnevu 
10. 3.  SOB 40 mučencev 
Cerklje 8'00 Antonija Kerin 
Cerklje 19'00 V imenu ljudstva (igra o škofu Leniču) – dramski večer 

11. 3.  NED 4. POSTNA NEDELJA (Laetare) 2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 
»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17) 
Cerklje 7'00 za farane          
Krška vas 9'00 Jože, 9. obl., mama Uršula in oče Martin Tomše 

Cerklje 10'30 Franc Marinček, obl., in teta Katka                     POJEJO MLADI                                       
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT – birmanci – 2. skupina 
Cerklje 16'00(?) Srečanje za birmance, botre in starše – gost Gregor Čušin 

12. 3.  PON Justina, redovnica 
Krška vas 18'00 Ivan Lepšina 

13. 3.  TOR Kristina, devica in mučenka 
Cerklje 18'00 ++ Ana, 1. obl., in Martin Komočar 

14. 3.  SRE Matilda, kraljica 
Cerklje 18'00 mama Natalija Zorič, obl., in oče Anton 
Cerklje 18'30 srečanje ŽPS 
15. 3. ČET Klemen, redovnik 
Cerklje 6'00 po danem namenu 

16. 3.  PET Hilarij Oglejski, škof 
Cerklje 18'00 Janez in Marija Zorko 

17. 3.  SOB Patrik, škof 
Cerklje 8'00 za družini Ilc in Krajan 
Cerklje 19'00 Marko – Pasijon ljubezni – dramski večer 
18. 3.  NED 5. POSTNA NEDELJA - tiha Jer 31,31-34; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 
»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,26) 
Cerklje 7'00 Ana in Martin Komočar / TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 za farane / ob 10'30 POJEJO MLADI 
Cerklje  10'30 v zahvalo za starše, stare starše Komatar, Hribar in za Marjana Kodriča  
  po maši sestanek za starše birmancev v neposredni pripravi na birmo   
Cerklje  15'00 KRIŽEV POT – birmanci – 3. skupina 
19. 3. PON SVETI JOŽEF, JEZUSOV REDNIK (ni verouka, otroci naj pridejo k maši) 
Krška vas 17'00 Joško Gerjevič ob rojstnem dnevu in godu 
Cerklje 18'00 Jože in Mira Špiler / TEDEN DRUŽINE 

20. 3.  TOR Klavdija, mučenka 
Cerklje 19'00 ++ Dušakovi – godovna 

21. 3. SRE Nikolaj iz Flue, puščavnik 
Cerklje 18'00 Albina Baznik, Zofija, Franc in Vili Jurečič 

22. 3.  ČET Bazilij, mučenec 
Cerklje 6'00 starši Čebular ter za brata in sestro 
23. 3.  PET Alfonz, škof – spovedni dan Leskovec 
Cerklje 18'00 starši, stari starši in vsi ++ iz družine Unetič 
24. 3.  SOB GOSPODOVO OZNANJENJE 
Cerklje 
Krška vas 

8'00 
18'00 

po namenu sester /ob 10'00 svetopisemske urice 
starši Gričar in Smrekar    

25. 3.  NED 6. postna nedelja – cvetna; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; (Pasijon) Mr 14,1-15,47  
»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Mr 11,9) 
Cerklje 7'00 za farane                                  TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Krška vas 9'00 ++ družina Tomše in mama Terezija – SPOVEDNI DAN CERKLJE 
Cerklje 10'30 sestra Sonja Baznik in stari starši Unetič iz Gazic 
Cerklje      15'00            KRIŽEV POT  - ŽPS  

Med nami bo čez dan p. David Bresciani, ki bo spovedoval.  

17'00 dramska predstava ob materinskem dnevu – Leta nič, en dan potem   

26. 3. PON Larisa, mučenka 
Cerklje 6'00 Milka Turk  

27. 3.   TOR Rupert, škof 
Cerklje 18'00 Ljudmila Kodrič ob rojstnem dnevu in oče Janez ter stari starši Zlobko 
28. 3.  SRE Bojan, knez 
Cerklje 18'00 Ignac Bevc, 16. obl. 
29. 3.  ČET VELIKI ČETRTEK (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 19'00 za duhovne poklice, posebej za letošnje novomašnike 
30. 3.  PET VELIKI PETEK (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 15'00 Križev pot 
Cerklje 19'00 obredi velikega petka – čaščenje 
31. 3. SOB VELIKA SOBOTA 
CERKLJE (7'00) – blagoslov ognja / Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / 
Gazice (9'15) / Krušče (9'30) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice (10'30) / Gor. Skopice 
(11'00) / Boršt (11'30) / Račja vas (12'00) / Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00) 
Cerklje  20'00 VIGILIJA – v zahvalo in priprošnjo (BIRMANCI PRISOTNI) 



1. 4.  NED VELIKA NOČ  Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 
Cerklje 7'00 (procesija) za farane (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 10'30 Marija Potokar iz Račje vasi 20  /10'30 POJEJO MLADI 

Krška vas 17'00 Ivan Lepšina                                                     
2. 4.  PON Bonifacij, škof (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 7'00 Anton in Marija Račič, stari starši Račič in Unetič ter Jakob Škrlec 
Krška vas 9'00 za pozabljene namene 
Cerklje 10'30 Srečko Furlan, 3. obl., in ++ starši 
3. 4.  TOR Velikonočna osmina 
Cerklje 6'00 po namenu  
4. 4.   SRE Velikonočna osmina – Izidor, škof (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 18'00 s. Amanda, 6. obl.  

5. 4. ČET Sedež apostola Petra (BIRMANCI PRISOTNI) 
Cerklje 18'00 srečanje birmancev in veroučencev s škofom 
Cerklje 19'00 maša za krstne in birmanske botre 
Cerklje 19'45 srečanje škofa s pevci, Karitas in Kolpingom 
6. 4.  PET Velikonočna osmina 
Krška vas 18'00 starši, bratje in sestra Koretič 
  po maši čaščenje Najsvetejšega in litanije 
7. 4.  SOB Velikonočna osmina 
Cerklje 10'00 SVETA BIRMA - po namenu za birmance in njihove družine 
Cerklje 17'00 po namenu zaročencev 
8. 4.  NED 2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NEDELJA – BOŽJEGA USMILJENJA   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 družini Gramc in Hotko 
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 ++ Franc Zorko 
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. 

 
ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 29.721 evrov. Za beljenje in freske pa še 23.142 
evrov. Hvala vam.  
 

18. 2. – priprava na PRVO SVETO SPOVED 
V soboto, 3. 3., ob 10'00 bo prva sveta spoved. Vse prvoobhajance in njihove 
starše priporočamo v molitev.  

 

18. 3. – priprava na BIRMO 
V soboto, 7. 4., ob 10'00 bo sveta birma. V pripravi na sveto birmo lepo 
povabljeni starši na skupni sestanek, ki bo v nedeljo, 18. 3., po maši ob 10'30. Le 
skupaj lahko pripravimo lep dan, ki bo v srcih otrok obrodil obilen sad.  

 
KRIŽEV POT OB POSTNIH PETKIH IN OB NEDELJAH JE OB 15'00! 
 

23. 2. - DAN MOLITVE IN POSTA ZA MIR 
Papež Frančišek je v nedeljo, 4. februarja 2018, med opoldanskim nagovorom 
po molitvi angelovega čaščenja na Trgu Svetega Petra v Rimu določil, da bo 23. 
februarja, na petek prvega postnega tedna, Dan molitve in posta za mir. 
Papež je utemeljil svojo izbiro z naslednjimi besedami: »Zaradi širjenja 
tragičnih konfliktnih situacij po različnih predelih sveta vabim vse vernike na 
poseben Dan molitve in posta za mir, in sicer 23. februarja, na petek prvega 
postnega tedna. Namenili ga bomo predvsem za prebivalce Demokratične 
republike Kongo in Južnega Sudana. Kakor tudi ob podobnih drugih 
priložnostih vabim tudi nekatoliške in nekrščanske brate in sestre, da se 
pridružijo tej pobudi na način, ki je zanje najprimernejši. Vendar pa vsi 
skupaj.« 
Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske 
konference (SŠK) msgr. Stanislav Zore OFM je določil, da se v petek, 23. 
februarja, pri vseh svetih mašah v Sloveniji k prošnjam za vse potrebe doda 
naslednji prošnji: 
Bog Oče, neskončen v svoji dobroti in usmiljenju, prosimo te za spravo in mir med 
prebivalci Konga in Južnega Sudana, da bodo lahko živeli v miru in zrli v varno 
prihodnost. 
Bog Oče, vir vsake tolažbe, spreobrni srca vseh ljudi, predvsem državnih 
voditeljev, da bodo skrbeli za blaginjo svojega naroda in spoštovanje vsakega 
človeka. 
(dr. Tadej Strehovec, Generalni tajnik SŠK) 
 
19. 3–25. 3. – TEDEN DRUŽINE 
Na praznik svetega Jožefa bomo pričeli s tednom družine. Posebej smo 
povabljeni k molitvi za družine, ker je to ena izmed temeljnih vrednot. Od 
dobrih družin je odvisna prihodnost naroda in sveta. 
25. 3. – CVETNA NEDELJA – DAN SPOVEDOVANJA  
Posebej smo povabljeni, da pred veliko nočjo opravimo sveto spoved. Na 
voljo bo pater jezuit David Bresciani. Maševal bo ob 7'00 (tedaj bom jaz ostal 
v spovednici), ostale maše pa bo on spovedoval. Izkoristite. Še enkrat bi 
posebej prosil, da se med spovedovanjem DISKRETNO ODMAKNETE OD 
SPOVEDNIC. Zaradi nekaterih, ki postajajo med spovedjo pred spovednicami, 
marsikdo ne gre k spovedi (tudi sam ne bi šel, če mi nekdo prisluškuje pred 
vrati). Pred Bogom boste zato dajali odgovor, če se zaradi vaše arogance kdo 
pogubi. Tudi ostale vernike prosim, da glasno opozorite na to tiste, ki bi se 
zadrževali med spovedjo tik pred spovednico. Če čakaš na spoved, bodi od 
spovednice vsaj tri korake stran. 
Na cvetno nedeljo pripravljamo tudi butare. Najlepša in največja butara  bosta 
pri svetih mašah dobili primerno nagrado. Otroci, ki bodo prinesli primerno 
butaro, bodo dobili tudi dodatne točke.  



29. 3. – VELIKI ČETRTEK 
Dopoldne obhajamo krizmeno mašo, pri kateri škof posveti olja. Popoldne pa 
se spominjamo Jezusove zadnje večerje. Tudi letos bo potekal obred 
umivanja nog. Iz vsake vasi bodo poskušali člani ŽPS dobiti po eno osebo, da 
jih bo ravno dvanajst – tako kot je bilo apostolov. Po maši odnesemo obhajilo 
(Jezusa) na stranski oltar, ki predstavlja Oljsko goro, kjer je Jezus molil. 
Vabljeni, da se pridružite molitvi, ki bo trajala kakih 20 minut, potem pa so ti 
možje (ali žene) vabljeni v župnišče na skupno večerjo in pogovor.      

 

30. 3. – VELIKI PETEK 
Ob 15'00 bo v cerkvi križev pot. Zvečer ob 19’00 lepo povabljeni k obredom 
velikega petka, ki ponazarjajo njegovo trpljenje. Prisluhnili bomo pasijonu. 
Svete hostije se potem odnese na drugi stranski oltar, ki predstavlja Božji 
grob. Tam bomo tudi praznovali vstajenje. 
31. 3. – VELIKA SOBOTA 
Dopoldne je blagoslov vode in ognja pri župnijski cerkvi. Navadno ga potem 
odnesejo ministranti po domovih in jim daste tudi kakšen dar za to. Nagradite 
jih po njihovih delih. Med tednom kljub prošnjam skoraj ni bilo ministranta, 
ob nedeljah tudi ne prav dosti, kakor ste sami videli.  
Po vaseh je potem blagoslov jedil. Navadno ob tem daste dar, ki pripada 
duhovniku kot zahvala za delo na župniji. In navadno se zbere skupaj vsaj za 
eno plačo, za kar vam res hvala. Veste pa, da letos še zbiramo tako za beljenje 
in orgle ter da le počasi (vedno počasneje) prihajamo iz rdečih številk, sam 
pa tudi ob tolikih darovih, kot ste jih že dali, ne morem ves čas prosjačiti. Sam 
imam, hvala Bogu, dosti, dobro skrbite zame, zato bo tudi vse, kar boste 
darovali za žegen, namenjeno za beljenje in orgle. Hvala vam.  
 
Zvečer ob 20'00 je začetek največjega krščanskega praznika – 
Velikonočna vigilija. Vabljeni. 

 

 
1. 4. – VELIKA NOČ 
Največji praznik obhajamo slovesno tudi po naših domovih. Pripravljali smo 
se 40 dni z dobrimi deli in velika noč je praznik upanja, da nas bo Gospod 
sodil po dobrih delih in obudil za nebesa.  
 
1. 4.–8. 4. – VELIKONOČNI TEDEN 
Navadno smo ta teden imeli velikonočne počitnice za otroke in rečeno je bilo, 
naj pridejo k maši. Po izkušnjah sodeč pride potem le peščica otrok k maši. 
Zato bo ves teden (razen v ponedeljek) potekal reden verouk. 
Če se veroučenci udeležijo srečanja s škofom v četrtek ob 18'00, jim bom 
opravičil tudi izostanek pri rednem verouku med tednom. Za birmance in 
prvoobhajance je srečanje s škofom obvezno. 
 

 SPOVED 
Redno sem v spovednici pol ure pred jutranjo nedeljsko mašo. Poleg tega pa, 
kakor tudi nekateri že delate, sem na voljo za spoved, če se predhodno 
dogovorimo. Poleg tega so zdaj vsak mesec tudi na voljo patri jezuiti, ki 
spovedujejo med mašo (POSEBEJ VABLJENI NA CVETNO NEDELJO!). 
Spovedujem pa tudi takrat, ko pridem na obisk k starejšim, k bolnikom.  
Včasih je nekdo nekoliko v zagati, kaj naj se spove, ker je že starejši ali bolan. 
Le kako lahko kakšen bolan človek dela grehe? Sam čutim, da je starejši s 
svojo boleznijo in trpljenjem že tako deležen posebnega očiščevanja. V 
bolezni smo tudi sposobni različne razsodnosti, kako povedati svoje grehe in 
slabosti. Kolikor je v naši moči, naredimo dobro spoved.  
Kot duhovnik predvsem bolniku, ki težje govori ali vsaj nakaže svojo dušno 
bolečino, lahko dam odvezo že, če primerno izrazi kesanje nad storjenimi 
grehi. Zaželeno je, da predvsem ko pride duhovnik na dom obhajat, opravimo 
sveto spoved. Med časom spovedi domači počakajo zunaj sobe, po spovedi 
pa se domači pridružijo molitvi. 
Kaj pripravimo za obisk duhovnika ali delilca obhajila? 
Na mizi je prt, sveča, križ (ali podoba svetnika). Ponekod pripravijo tudi 
blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj se molitvi pridružijo tudi domači. 
Obhajilo praviloma sprejme samo bolnik. V primeru, da nekdo zaradi strežbe 
bolniku ne more v cerkev, pa lahko to duhovniku ali sestri ob obisku pove. 
Delilec obhajila mora predhodno vedeti, komu prinaša Jezusa. Obhajilo ni 
kakor ’cukrček’ za vse, ampak je kakor zdravilo za dušo. Na Jezusov prihod 
se moramo primerno pripraviti z molitvijo. 
Česa naj se spove bolan in star človek? 
Velikokrat ostajajo kakšne stare zamere iz mladosti ali poznejših let, ki se jih 
ne moremo kar otresti in nas še vedno begajo, čeprav smo se jih že spovedali. 
Če nas to še vedno bega, je to prav, da pri spovedi kratko omenimo. Prav tako 
težko vplivamo na domače odnose. Vprašajmo se, če smo dovolj hvaležni 
domačim za vse, kar storijo za nas. Ali jih morda prav s svojimi besedami in 
obupovanjem obremenjujemo? Se držimo dobrih navodil, ki nam jih daje 
zdravnik ali domači? Koliko se podajam tudi v trpljenju v Božjo voljo, koliko 
ostajam hvaležen, koliko se trudim za vero in molitev? 

Kakšnim mislim se prepuščam, kako tudi v postelji porabljam svoj čas? 
Skušam biti ustvarjalen? Molim s srcem? Koliko pustim mladim, da ustvarjajo 
dobro v hiši? Koliko jih z dobronamerno besedo, mislijo in molitvijo 
spremljam, da živijo skladno z vero, upanjem in ljubeznijo? Jim s svojim 
zgledom pomagam pri njihovi življenjski poti? …  
Vsi bomo imeli posebej lepo priložnost za spoved na spovedni dan, ki bo na 
cvetno nedeljo (materinski dan), ko bo med nami tudi spovednik od drugje. 


