
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE
Stanislav Lenič 

6. novembra 1911 se je rodil naš najbolj znani rojak Stanislav Leni
spomin so bile spisane šmarnice, domači vrli igralci so predstavili njegovo 

življenje v biografski drami V imenu ljudstva, praznovali smo 
Župeči vasi ima postavljen spomenik. Kljub temu, da širšega priznanja v 

občinskem merilu ni bil nikoli deležen, smo nanj ponosni. O njegovem življenju 
je spisala knjigo Patricija Haler iz Črešnjic in verjetno bo v prihodnjem letu 
ugledala luč sveta. Vabljeni k branju. Umrl je potem, ko se je na plebiscitu 

ljudstvo množično izreklo za samostojno Slovenijo in tu je njegova 
domovino. 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 
 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica
NOVEMBER Črešnjice Gor. Skopice Cerkveni MPZ
DECEMBER Gazice/Zasap Dol. Skopice MPZ 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko
župniji. Bog povrni. Posebej prosimo vse vasi za pomoč pri čiščenju 
in ponovni vzpostavitvi bogoslužja v cerkvi. Hvala
tudi za učilnico in kapelo.  
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V Kristusovi ljubezni
se srečujemo z našimi dragimi 
Ne pozabimo, da jim lahko pomagamo 

z molitvijo in dobrimi deli. 
 Naj jim sveti večna luč v nebesih

 

Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ni
kako je s tistimi, ki so 

vdajali žalosti kakor drugi, ki 
 Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo 

Bog tiste, ki so umrli prek Jezusa, privedel skupaj z 
njim. 

V Kristusovi ljubezni 
se srečujemo z našimi dragimi rajnimi. 
Ne pozabimo, da jim lahko pomagamo  

z molitvijo in dobrimi deli.  
Naj jim sveti večna luč v nebesih.  

 

emo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, 
kako je s tistimi, ki so umrli, tako da se ne boste 

vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. 
 verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo 

prek Jezusa, privedel skupaj z 
njim. (1 Tes 4,13−14) 

 



23. 10. PON Janez Kapistran, duhovnik 
drugje 18'00 Milka Turk  
24. 10.  TOR Anton M. Klaret, škof 
Krška vas 17'00 Ob obletnici v zahvalo in priprošnjo  
Cerklje 18'00 Alojz Horžen in starši 
25. 10.  SRE Darinka, mučenka 
Cerklje 17'00 Andrejaš Štefan, obl.  
26. 10.  ČET Lucijan, mučenec 
Cerklje 18'00 Bevc Aleš, Ivan in Rozalija 
27. 10. PET Sabina Avilska, mučenka 
Cerklje 18'00 Družina Zorko in Bambič 
Cerklje  18'30 Skupna priprava na krst. 

28. 10. SOB Simon in Juda Tadej, apostola 
Cerklje 8'00 Za blagoslov v družini 

Cerklje  11.00 OTVORITEV OSNOVNE ŠOLE CERKLJE OB KRKI 
Cerklje 17'00 Otroška dramska igra "Meh za smeh" (generalka odprta za domače) 

29. 10. NED 30. nedelja med letom 2 Mz 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40 
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36) 
Cerklje 7'00 V zahvalo / za farane/ TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Krška vas 9'00 Srbčič Ivanka, 30. dan  
Cerklje 10'30 Žičkar Frančiška in vse ++Žičkar 

V zahvalo za novo šolo in v priprošnjo za blagoslov  
Cerklje  18'00 Otroška dramska igra "Meh za smeh" 
30. 10. PON Marcel, mučenec 
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, 7.obl. 
31. 10.  TOR Volbenk, škof 
Cerklje 18'00 Teja Iskra in Feri Videnič 
1. 11. SRE VSI SVETI Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12 
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4) 

Cerklje 7'00 Franci Cerjak 
Cerklje 10'30 Kovač Milan 
Cerklje 13.15 Anton Horžen 
pokopališče 14'00 molitve za rajne 
Cerklje 17'00 Molitev štirih delov rožnega venca za rajne po vaših namenih.  
2. 11. ČET SPOMIN VERNIH RAJNIH 
Cerklje 6'30 Po namenu svetega Očeta 
Krška vas 17'00 Za vse verne rajne po namenu Očenašev (vaših namenov)  
Cerklje 18'00 Cvetka Dušak 
3. 11.   PET Viktorin Ptujski, škof 
Cerklje 18'00 stara mama Terezija, stari ata Martin in sinova Franc in Jože Oštir 
4. 11.  SOB Karel Boromejski, škof            (svetopisemske urice ob 10'00) 
Cerklje  8'00 Jurečič C., 85. obl.  
5. 11.  NED 31. - zahvalna nedelja Mal 1,14-2,2.8-10; 1 Tes 2,7-9.13; Mt 23,1-12 
»Največji med vami bodi vaš strežnik« (Mt 23,11).) 
Cerklje 7'00 Zoran Pfeifer in ++ Pfeifer in Lukšič 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Starši Dvornik in oba brata 
6. 11.  PON Lenart, opat (rojstni dan škofa Leniča) 
Krška vas 18'00 Za + iz družine Ravnikar - Kalin in za zdravje Lucijana, Nike, Erika in Lare 

7. 11.  TOR Ernest, opat 
Cerklje 6'30 Za zdravje (sodelujejo veroučenci 4. razreda)  
8. 11.  SRE Bogomir, škof 
Cerklje 18'00 Leopold Kerin, 9. obl.  
9. 11. ČET POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 
Cerklje 18'00 Arh Ana in Janez, obl. 
10. 11.  PET Leon Veliki, papež 
Dom Brežice 16'00 Starši Jurečič Ana in Alojzij 
Krška vas 18'00 Šporar Jožef, 30. dan 
11. 11.  SOB Martin, škof 
Cerklje 8'00 Za pravo odločitev poklicne poti 
12. 11.  NED 32. nedelja med letom Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18 ali 4,13-14; Mt 25,1-13 
»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4). 
Cerklje 7'00 Ludvik obl. in Ana Baškovič iz Skopic / TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Ana in Marko Žibert ter ostali sorodniki 
Cerklje 10'30 Za farane /PREDSTAVITEV BIRMANCEV  
13. 11. PON Stanislav Kostka, redovnik (Strunjan - Po danem namenu) 

14. 11.  TOR Lovrenc Irski, škof (Strunjan - Po danem namenu) 

15. 11. SRE Albert, škof in cerkveni učitelj  
16. 11.  ČET Marjeta škotska, kraljica 
Krška vas 18'00 Baznik Anton in Ana 
17. 11.  PET Elizabeta Ogrska, redovnica 

Cerklje 18'00 Starši Dobravec ter brata Jože in Martin obl.  
18. 11.  SOB Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla (škofova vizitacija) 
Cerklje 8'00 Ivanka Srpčič ob rojstnem dnevu (svetopisemske urice ob 10'00) 
19. 11.  NED 33. ned. med letom; Prg 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30  
»Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali‹.« (Mt 21,37) 
Cerklje 7'00 ++ družina Vegelj in Klemenčič 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Za uspešno zaključen študij in za blagoslov pri delu 
20. 11.  PON Edmund, kralj 
Cerklje 18'00 Rajko Butara, starši, Anton Horžen in vsi ++ Baškovič iz Skopic 
21. 11.   TOR Darovanje device Marije 
Cerklje 6'00 Za vse verne rajne po namenu Očenašev (vaših namenov) 
22. 11.  SRE Cecilija, devica in mučenka 
Cerklje 18'00 Stari starši in vse ++ iz družine Špiler 
23. 11.  ČET Klemen I., papež 
Cerklje 18'00 + starši Franc in Jožefa Duhanič in vse ++ Duhanič 
24. 11.  PET Andrej Dung, mučenec 
Cerklje 18'00 Cvetka Dušak 
25. 11. SOB Katarina Sinajska, devica in mučenka 
zahvalno romanje Gramc Katarina, godovna in obl.  
26. 11.  NED KRISTUS KRALJ Ezk 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti…« (Mt 25,35). 
Cerklje 7'00 Marija, ob r. dnevu, in Račič Anton, 7. obl. / Za farane 
Krška vas 9'00 Franci Žibert / Pri vseh mašah bo z nami jezuit p. ANDREJ BENDA 
Cerklje 10'30 +starši Anton obl., in mama Natalija Zorič / Marjan Retelj           
  Srečanje dekanijskih ŽPS 
Cerklje 18'00 KONCERT KARITAS 



27. 11.  PON MARIJA S ČUDODELNO SVETINJO 
Krška vas 17'00 Po namenu sester (maša z vsemi veroučenci 

28. 11.  TOR Katarina Laboure, redovnica  
Cerklje 18'00 Kodrič Ljudmila, 1. obl., in oče Janez ter stari starši
29. 11.  SRE Saturnin, mučenec  
Cerklje 6'00 Teta Tončka Ajster in  mama Marija (r. 1908) Butara
30. 11. ČET Andrej, apostol 
Cerklje 18'00 Za vse verne rajne po namenu Očenašev (vaših namenov)
1. 12.  PET Eligij, škof / prvi petek - obisk bolnikov  
Cerklje 18'00 Ilc Franc in sorodniki 
  Po maši čaščenje 
2. 12.  SOB Natalija, mučenka        (svetopisemske urice

Cerklje 7'00 Čaščenje 
Cerklje 8'00 Starši Terezija in Karel Mladkovič 
3. 12.  NED 1. adventna nedelja Iz 63,16-17.19;64,2-7; 1 Kor 1,3
Začne se novo liturgično leto - leto B (ob nedeljah se bere Markov evangelij)
»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35) 
Cerklje 7'00 Zorič Stanko in Fanika 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Oče Jože in Mama Karolina Zorko ter brata Jože in Metod 
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.

 
VABILO IN ČESTITKE 
Letos praznujejo koledniki 20. obletnico svojega 
delovanja in ob tej lepi obletnici jim čestitam in 
lepo zahvaljujem, da so s slovensko narodno pesmijo 
budili narodno identiteto in zavest. Mogoč
generacije ob vas spoznale, kako bogata je zakladnica 
naše stare slovenske kulture. Hvala vam.
posebna zahvala pobudniku in ustanovitelju Kolednikov 
iz Bušeče vasi, zasluženemu letošnjemu prejemniku 
plakete KS Cerklje Janezu Hribarju, ki poleg tega da je 
organist v Bušeči vasi, redno poje z našimi pevci v 
Cerkljah. Hvala za lep zgled. Koledniki bodo svojo 20 
letnico obeležili v dvorani Gasilnega doma Cerklje ob 
Krki v soboto, 21. oktobra, ob 19'00. uri. Gostje bodo
Ljudski pevci iz Artič, Dobove, Cerkelj ob Krki
M, Ansambel Bratov Žerjav. VABLJENI. 
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VSI SVETI 
Na zapovedan praznik vseh svetih bodo maše kot 
običajno ob 7'00, 10'30, 13'15 in ob 14'00 molitve za rajne 
na pokopališču. Ob 17'00 na predve
bomo molili v cerkvi vse 4 dele rožnega venca za rajne. 
Kot že nekaj let zapored lahko tudi letos napišete, za 
katere rajne posebej prosite, in oddate listek 
meni ali v železno skrinjico v cerkvi. Morebitni darovi, ki jih 
boste ob tem namenili, pa bo
namenu očenašev za rajne. 
katere bomo posebej molili, pa bo
vhodu (vetrolovu) v cerkev na posebnem mestu poleg 
molitve za rajne. 
Naj Bog usliši naše molitve za rajne, odpu
in jim da zasluženo plačilo v nebesih. 
Prav tako so na voljo tudi blagoslovljene sve
jih boste dali za sveče, bodo uporabljeni v dobrodelne 
namene Karitas. Hvala vam. 
 
ORGLE IN BELJENJE 
Trenutno smo za orgle 
zbrali 49.496 evrov. Za 
beljenje in iniktiranje ter 
restavriranja fresk pa se 
je zbralo 12.828 evrov. 
Rad bi se zahvalil vsem, 
znanim in neznanim, 
darovalcem za vaše 
darove.  
Zgodovinski dogodek za cerk
odkritih nekaj poslikav prvotne cerkve.
števila poslikav so bila deljena. Veliko jih je bilo, ki bi 
poslikano ohranili tudi kupolo in še vse druge dele, 
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Zgodovinski dogodek za cerkev je, da bo v njej ponovno 
nekaj poslikav prvotne cerkve. Mnenja glede 

števila poslikav so bila deljena. Veliko jih je bilo, ki bi 
poslikano ohranili tudi kupolo in še vse druge dele, 



nekaterim pa je brez poslikav tudi všeč. Sam sem bil že 
od začetka mnenja, da je potrebno vsaj majhen del 
ohranit, če se le da, da se lahko pokaže tudi lepota 
prvotne cerkve. Ta majhen delček pa je potem prerasel v 
4 slike. Restavriranje bo trajalo še kak
Skupno bo obnova trajala več kot tri mesece.
so restavrirali 7 angelov. Pod njimi so na oboku drugi
angeli, ki so bili večinoma le dobro očiščeni 
kjer je bilo potrebno, tudi restavrirani. Prav tako pa sta bili 
sliki nad stranskima oltarjema (Judita 
daritev) dobro ohranjeni in očiščeni, del
potrebno tudi restavrirati.  
Podob angelov verjetno ni potrebno posebej razlagati. 
Sliki nad stranskim oltarjem pa je potrebno prav razumeti 
v svetopisemskem kontekstu, ker sta za marsikoga lahko 
vsebini slike kočljivi. Prva slika predstavlja ž
glavo, druga pa moža, ki hoče darovati sina. 
treba, da sta na svojevrsten način predstavljen
temeljni vrednoti − domovina in družina.  
Ljubezen do domovine − Slika nad oltarjem
kapeli v cerkvi predstavlja Judito. Prizor, č
so zelo radi upodabljali mnogi umetniki 
(ima tri slike Judite), Caravaggio, Michelangelo, Tizian, 
Giorgione, Rembrandt … Podobno so se številni 
stari slikarji odločali za podobno temo 
Goljatom. Temeljno sporočilo zgodbe je, kako lahko 
šibkejši z Božjo pomočjo premaga nepremagljivo zlo. 
Tako je ukaz, ki ga je dobil vrhovni poveljnik
Nebukadnezarja bil nadvse krut. Pravi med drugim
Njihovi ranjenci bodo napolnili globeli, vsi potoki
reke bodo prestopile bregove, narasle od trupel njihovih 
mrličev. (Jdt 2, 8; prim. 6, 4). Uničili so mnoge narode in 
ko je bilo zaznati, da naj bi se Izraelci up

č. Sam sem bil že 
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Prva slika predstavlja ženo, ki nosi 

e darovati sina. Razumeti je 
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oltarjem v ženski 

Prizor, čeprav tako krut, 
 kot so Tintoretto 

, Caravaggio, Michelangelo, Tizian, 
Podobno so se številni znani 

za podobno temo - boj Davida z 
ilo zgodbe je, kako lahko 

jo premaga nepremagljivo zlo. 
poveljnik Holoferen od 

. Pravi med drugim: " 
Njihovi ranjenci bodo napolnili globeli, vsi potoki in vse 
reke bodo prestopile bregove, narasle od trupel njihovih 

mnoge narode in 
ko je bilo zaznati, da naj bi se Izraelci upirali, so nad 

njihovo mesto Betulija prišli s še bolj zlobnim namenom, 
da jih popolnoma iztrebijo. Prvih 7 poglav
opisuje to izredno težko brezizhodno situacijo, ko so bili 
meščani na robu obupa. V tem mestu pa je živela tudi 
dostojanstvena žena, vdova Judita. Kakor neko
je sama ponudila, da gre v boj in hkrati sr
Božjo pomoč, da bi lahko rešila ljudstvo. S svojo 
služabnico je odšla v sovražni tabor, si pridobivala 
zaupanje in četrti dan uresni
ljudstvo gotovega propada,
glavo. Ko so potem ob zori Izraelci napadli
ob izgubi vrhovnega poveljnika tako zbegani
zbežali. Sliko lahko razumemo tudi v duhovnem smislu, 
da je treba vsako zlo odstraniti v njegovi korenini, pri glavi 
… 
Ljubezen do družine − Druga slika prikazuje Abr
ki daruje Izaka. Motiv slike prikazuje Abrahamovo 
zaupanje v Boga, ki je bil pripravljen dati tudi tisto, kar je 
imel najraje, raje kot svoje življenje 
rojenega edinega sina. Bog nagradi to zaupanje ponovno 
z obljubo o močnem po
blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. Prizor 
prebarvanju cerkve upodobili 
V duhovnem smislu lahko razumemo sliko tudi tako, da 
pretirana navezanost na svojega otroka ni zdrava, da je 
potrebno pustiti svojega otroka v 

odgovoren. 
Ker smo celotno 
cerkev o
prejšnjega beleža
je pokazalo 
kakšne na
ostale poslikave.
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je sama ponudila, da gre v boj in hkrati srčno moli za 

, da bi lahko rešila ljudstvo. S svojo 
služabnico je odšla v sovražni tabor, si pridobivala 

etrti dan uresničila svoj sklep ter rešila svoje 
, tako da je odsekala Holofernu 

zori Izraelci napadli, so bili Asirci 
ob izgubi vrhovnega poveljnika tako zbegani, da so 

Sliko lahko razumemo tudi v duhovnem smislu, 
da je treba vsako zlo odstraniti v njegovi korenini, pri glavi 

Druga slika prikazuje Abrahama, 
ki daruje Izaka. Motiv slike prikazuje Abrahamovo 

je bil pripravljen dati tudi tisto, kar je 
imel najraje, raje kot svoje življenje − svojega v starosti 

Bog nagradi to zaupanje ponovno 
nem potomstvu, v katerem bodo 

blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. Prizor je Kregar po 
prebarvanju cerkve upodobili tudi na vitraju nad zakristijo. 

m smislu lahko razumemo sliko tudi tako, da 
pretirana navezanost na svojega otroka ni zdrava, da je 
potrebno pustiti svojega otroka v svet, da je svoboden in 

odgovoren.  
Ker smo celotno 
cerkev očistili 
prejšnjega beleža, se 
je pokazalo v obrisih, 
akšne naj bi bile še 

ostale poslikave. 



Strani (desno levo) so navedene, če gledamo iz vhoda v 
cerkev. Na kupoli se je tako lahko videlo podobe štirih 
evangelistov − svetega Mateja (spredaj levo
Marka (zadaj levo), svetega Luka (zadaj desno)
svetega Janeza (spredaj desno). Srednja kupola je bila 
prav tako pobarvana, vendar ni bila razpoznavna podoba. 
V sredini je viden večji krog, v katerem bi lahko bil
naslikani dve osebi. 

Na strop pod glavnim 
oltarjem je bilo verjetno 
naslikano vnebovzetje 
Device Marije. Na 
zadnjem stropu v 
prezbiteriju so bili zelo 
jasni vzorci in na sredini 
slika Svete Trojice. Zelo 
poškodovani sta bili sliki 
nad zakristijo, vendar tudi po 

pripovedovanju starejših in vidni letnici 1675 
letnica je zadnje veliko prikazanje Mariji Alakok. Postala je 
pobudnica čaščenja srca Jezusovega. Na drugi (levi) 
strani pa je bila podoba Bernarke Lurške.
Na stebrih, kjer sedaj visita sliki Petra in Pavla
sliki Cirila in Metoda. Drugih slik ni bilo videti. Kjer so 
podobe križevega pota, se je videlo, da so bili v velikih 
rdeče obarvanih okvirjih, ostali stene so bile sivkaste.
Te slike je glede na letnice narisal slikar Kl
so bili naslikani leta 1922, kot je bila tudi 
slika svetega Marka, stranski sliki pa sta iz leta 1925. 
Naši birmanci bodo letos s prodajo voš
denar za beljenje cerkve in nakup novih orgel. 
Voščilnice bodo izdelali sami, kupiti pa jih bo možno 
od nedelje, 9. 12. dalje.  
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Hvala vsem za vaše finanč
molitve. Naj da Bog milost, da bi se tudi kon
srečno, kakor je bilo do sedaj. 
 
OTROŠKA DRAMSKA IGRA 
Z našo otroško dramsko skupino smo pripravili i
je napisal Matej Rode in je izšla 1955. Gre 
trajajočo komedijo, namenjena otrokom, z zanimanjem pa 
ji boste verjetno prisluhnili 
v naprej dane igralske zasedbe
bilo potrebno narediti priredbo
pripravljena kot hvaležen spomin ob otvoritvi nove šole. 
Vaši prostovoljni prispevki ob tem bodo namenjeni za 
novo šolsko knjižnico.  
Res je bil kratek čas priprave
otroci potrudili in oblikovali 
Vabljeni.  
PREDSTAVITEV BIRMANCEV
12. novembra se nam bodo pri maši 
mladi kandidati, ki bodo pristopili k zakramentu birme
aprila 2018. Predstavili bodo tudi svoje botre in hkrati 
prosili, da jih podprete v molitvi. 
dan vsaj malo zmoliti za koga izmed njim, potem boste 
lahko vzeli naključno podobico z enim od njihovih imen. 
 
Na nedeljo KRISTUSA KR
zvečer ob 18'00 na dobrodelni 
Karitas. Obeta se nam zelo lepo ve
 
Prisrčna hvala vsem, ki ste mi 
moje sestre Milke. Hvala vam za 
mašo in darove.  

Hvala vsem za vaše finančne darove, pomoč pri delu in 
molitve. Naj da Bog milost, da bi se tudi končalo vse tako 

no, kakor je bilo do sedaj.  

OTROŠKA DRAMSKA IGRA - MEH ZA SMEH 
Z našo otroško dramsko skupino smo pripravili igro, ki jo 

Rode in je izšla 1955. Gre za dobro urico 
komedijo, namenjena otrokom, z zanimanjem pa 

ji boste verjetno prisluhnili in jo gledali tudi starejši. Zaradi 
ane igralske zasedbe in časovne oddaljenosti je 

potrebno narediti priredbo. Igra je bila tako 
kot hvaležen spomin ob otvoritvi nove šole. 

Vaši prostovoljni prispevki ob tem bodo namenjeni za 

as priprave (2 meseca), vendar so se 
oblikovali lepo igro − vredno ogleda. 

PREDSTAVITEV BIRMANCEV 
bodo pri maši ob 10'30 predstavili 

mladi kandidati, ki bodo pristopili k zakramentu birme, 7. 
aprila 2018. Predstavili bodo tudi svoje botre in hkrati 
prosili, da jih podprete v molitvi. Če ste pripravljeni vsak 
dan vsaj malo zmoliti za koga izmed njim, potem boste 

no podobico z enim od njihovih imen.  

KRISTUSA KRALJA posebej vabljeni 
dobrodelni župnijski koncert 

Karitas. Obeta se nam zelo lepo večer. Vabljeni.   

ste mi stali ob strani ob izgubi 
moje sestre Milke. Hvala vam za vaše številne molitve, 



ZAČETKI ŠOLSTVA V NAŠIH KRAJIH (Cerklje ob 
Krki) III. del.  
V šolski kroniki je zapisano, "22. septembra 1904 se je 
otvorilo novo šolsko poslopje, katerega edinega 
dobrotnica je bila gospa Josipina Hočevarjeva, znana 
šolska dobrotnica iz Krškega. Prispevala je znesek 4000 
K."  
Temu pritrjuje tudi župnijska kronika, ki pravi: "Dne 7. 
septembra so pokopali v Krškem upravitelja župnika 
Janeza Reinerja. Pokojnik je s svojim vplivom pri + 
gospej Hočevarjevi veliko dosegel za cerkve, šole in 
razne dobrodelne zadeve. Tudi cerkljanska šola ima v 
veži vzidano spominsko ploščo Josipini Hočevar kot svoji 
dobrotnici. Bog bodi plačnik njej in župniku Reinerju!" Še 
dolgo časa je bila po drugi svetovni vojni po pričevanju 
starejših vaščanov ta spominska plošča v šoli. Na njej je 
bila zapisana spodbuda, da bi se v molitvi spominjali 
dobrotnice Josefine Hočevar. Ene plošče izginjajo, druge 
ostajajo … 
Josipina Mulej, poročena Hočevar, se je rodila v 
Radovljici premožnim staršem. Družina je imela v lasti 
gostilno, tovarno sukna in veliko posestvo. Z dvanajstimi 
leti je odšla na šolanje k uršulinkam v Škofjo Loko. 
Josipina je bila stara 18 let, ko se je poročila s 14 let 
starejšim dacarjem Martinom Hočevarjem in preselila sta 
se v Krško. V letih 1860 do 1862 sta z možem v Gradcu 
prenavljala Hotel zur Stadt Triest. Hotel je sicer uspel, a 
Hočevarjeva sta se vrnila v Krško. Tam je Martin, 
nadarjen poslovnež, denar služil s trgovanjem z vinom, 
vinogradi, gradbeništvom; z ženo sta opravlja tudi poštno 
službo. 
Z možem sta kmalu obogatela, a denarja nista 
zapravljala lahkomiselno ali za razkošje, temveč sta ga 

razdajala drugim. Svojih otrok nista imela, poskrbela pa 
sta za veliko drugih. Josipini so privzgojili varčnost, 
skromnost in ljubezen do trdega dela, kar so ob njeni 
izobraženosti (veliko je brala in se izobraževala, 
obvladala je tako nemški kot tudi slovenski jezik) cenili 
daleč naokoli. 
S svojimi darovi je oskrbovala šole v Krškem, denar je 
namenjala tudi hiralnicam in sirotišnicam. Od leta 1855 
do 1875 je financirala zasebno dekliško šolo v Krškem, v 
času, ko so bila dekleta še brez pravice do rednega 
šolanja.  
Josipinin mož, Martin Hočevar, je umrl aprila 1886. Kot 
bogata dedinja je nadaljevala z dobrodelnim delovanjem. 
Leta 1891 je darovala denar za novo cerkev Sv. Križa na 
krškem pokopališču. Denarno je podprla daljnega 
sorodnika, Ivana Zajca, ki je tako lahko odšel na študij 
kiparstva. Denar je namenila še za bolnišnico v Krškem 
in za gradnjo mestnega vodovoda v Radovljici ter še 
mnogo drugih donacij, med drugim tudi donacijo 
filharmoničnemu društvu v Ljubljani, donacije za šole v 
Kostanjevici, Mokronogu, v Cerkljah … Josipina Hočevar 
je umrla leta 1911. Tudi v oporoki je ohranila svoj čut za 
dobro kraja in predvsem izobrazbe. 
Dobrotnice so se spomnili ob 
stoletnici smrti v Krškem in 
Radovljici in izdali zbornik "Josipina 
Hočevar – Radovljičanka v 
Krškem." Prim tudi; Wikipedija 
Josipina Hočevar - pridobljeni 1. 
10. 2017; Šelih, Alenka idr. (2007). 
(ured.), ur. Pozabljena polovica : 
portreti žensk 19. in 20. stoletja na 
Slovenskem.  


