
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto ohranjate 

Božjo hišo čisto in lepo. Bog povrni!  
Tudi v času epidemije se vam lepo zahvaljujem, ker s 

skrbjo gledate Božjo hišo in jo ohranjate lepo. Vztrajajte 

v dobrem in Bog vam obilno povrni.  

 Cerkev Cerklje Cerkev Krška vas Pevska učilnica 
NOVEMBER Črešnjice Gor. Skopice Cerkveni MPZ  
DECEMBER Gazice / Zasap Dol. Skopice MePZ Cerklje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBHAJILO 
Po dogovoru. 

Ob nedeljah je za vsakega 

posebej v cerkvi možen 

prejem obhajila od 10'00 do 

12'00 in od 17'00 do 18'00. 

 

MOLITEV 
Posebej meseca novembra 

molimo za naše drage rajne. 

Cerkev je odprta za molitev 

vsak dan od 7'00 do 18'00. 

Upoštevajmo pri tem 

ukrepe za preprečevanje 

širjenja virusa (v cerkvi 

največ 6 oseb). Posebej 

vabljeni k molitvi na prvi 

petek in prvo soboto v 

mesecu.  

BOG 

BLAGOSLOVI 

vas in vaše družine 

in naj vas vse ohrani 

zdrave in srečne. 

 

SVETA BIRMA 26. 9. 2020 

 

 

ZAKONSKI JUBILANTI Z BISEROMAŠNIKOM 13. 9. 2020  

 
 

Usmiljeni Bog, ki človeka 
ljubiš in rad odpuščaš. Naj 
naši domači, sorodniki, 
prijatelji in dobrotniki, ki so 
se s tega sveta ločili, po 
priprošnji Device Marije in 
vseh svetnikov, uživajo večno 
blaženost v nebesih. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
Oče naš… 
Zdrava Marija… 
Slava Očetu…  

Gospod, daj vsem našim 
rajnim večni mir in pokoj    
in večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru.  
Amen.  
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V ČASU EPIDEMIJE OPRAVLJAM SVETE MAŠE VSAK DAN OB 12'00. MOŽEN PREJEM OBHAJILA VSAK DAN OB 17'00. 

KO BODO JAVNE MAŠE DOVOLJENE, PA BODO PO RAZPOREDU, KAKOR JE TU ZAPISANO. 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 POPRAVIL. 

2. 11.  PON SPOMIN VERNIH RAJNIH (sveto obhajilo lahko prejmete po nedeljskem urniku) 

Cerklje 12'00 Anica Štefanič; po papeževem namenu; za duše v vicah po namenu Očenašev 

3. 11.  TOR Viktorin Ptujski, +ok. 303, škof in mučenec  
Cerklje 18'00 Pavla in Joško Andrejaš 

4. 11.  SRE Karel Boromejski (1538–1584), milanski nadškof, zavetnik vzgojnih zavodov 

Cerklje 18'00 Ljudmila Drnovšek, r. Žibert (umrla sept. v Ljubljani)   

5. 11.  ČET Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika  
Cerklje 18'00 Teta Milka, 30. dan (8. 10.), Jože in ++ starši Žibert in vsi ++ iz družine Žibert 

6. 11. PET Lenart, +559, opat (prvi petek – obisk bolnikov po predhodnem naročilu) 
Cerklje 18'00 starša Franc in Jožefa Duhanič, brat Peter in vse ++ Duhanič iz Gazic 

7. 11.   SOB Ernest (1100–1150), opat 
Cerklje 18'00 Ivana in Franc Felicijan  

8. 11.  NED ZAHVALNA NEDELJA; Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18 ali 4,13-14; Mt 25,1-13z 55,6-9 
»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4). 

Cerklje 7'00 Ivan Ferenčak, 23. obl.  
Krška vas 9'00 Anica Švalj, r. Dimc, 30. dan / za farane   
Cerklje  10'30 Tadej Horžen  

9. 11.  PON Posvetitev lateranske bazilike / Teodor (Božidar), +306, mučenec 
Krška vas  18'00 Franc Piltaver in vse ++ Piltaver 

10. 11. TOR Leon Veliki, +461, papež in cerkveni učitelj 
Cerklje 18'00 Po namenu Očenašev 
11. 11.  SRE Martin Tourski (316–397), škof, zavetnik vinogradnikov in konjenikov 
Cerklje 18'00 Martin Gramc, ob godu in rojstnem dnevu (27. 11.) 
12. 11. ČET Jozafat Kunčevič (1580–1623), škof in mučenec  
Krška vas  18'00 Ravnikar in Kalin 
13. 11.  PET Stanislav Kostka (1550–1568), vzornik mladine 
Cerklje 19'00 Franc Gramc, obl. in ob rojstnem dnevu 
14. 11.  SOB Nikolaj Tavelić, mučenec 
Cerklje 18'00 V zahvalo za opravljeno delo 

15. 11.  NED 33. NEDELJA MED LETOM; Prg 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30  
»V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!« (Mt 25,21) 
Cerklje 7'00 Ana in Martin Duhanič  
Krška vas 9'00 Edi Volk / za farane 
Cerklje 10'30 Franc Žarn  
16. 11.  PON Marjeta Škotska, kraljica 
Krška vas 18'00 Franc Slak in Martin Slivšek  
17. 11.  TOR Elizabeta Ogrska, redovnica 
Cerklje 18'00 Ivan Husnjak  
18. 11.  SRE Posvetitev Bazilike sv. Petra in Pavla 
Krška vas 17'00 Franc Barbič, 30. dan 
Cerklje 18'00 Anica Horžen, 1. obl.  
19. 11.  ČET Matilda, redovnica 
Cerklje 18'00 Rajko Butara, obl., starši, ++ družina Baškovič iz Skopic in Tone Horžen 
20. 11.  PET Edmund, kralj 
Cerklje  18'00 Mama Pavla Turšič, obl., in vse ++ Turšič 

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA NAŠO ŽUPNIJO V ČASU EPIDEMIJE                  
Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali 
različni tuji nauki. Zato je dobro okrepčati srce z milostjo. (Heb 13, 8-9) 
Da bi tudi v času epidemije krepčali srce z milostjo Jezusa Kristusa, smo vam 
domači duhovnik in sestre na razpolago in nas lahko pokličete. 

Župnijska cerkev bo vsak dan odprta za osebno molitev vernikov od 7'00 
do 18'00. 
- Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za 
preprečevanje epidemije. 
- Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. 
- Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in 
ohranjati dva metra medosebne razdalje (glede razdalje ne velja za družine in 
člane istega gospodinjstva). 

Zasebne svete maše, kakor je predvideno v navodilih, bom obhajal vsak 
dan ob 12'00 skupaj s sestrami (ker smo v istem gospodinjstvu) v cerkvi 
ali pri sestrah po namenih, ki so napisani v župnijskem listu. 
 

Ker je po navodilu škofov prejem obhajila možen samo posamezno, me 
predhodno pokličite, če želite prejeti obhajilo. Ob nedeljah bom v cerkvi 
od 10'00 do 12'00 in od 17'00 do 18'00. Prav tako sem na voljo po 
dogovoru za sveto spoved. Spoved se opravi ob predpisanih ukrepih v 
zakristiji, kjer je zagotovljena varnostna razdalja, diskretnost in 
razkuževanje. 
»Varno načelo, da se ne zmotimo, je pokorščina,« pravi pismo 
kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov o obhajanju 
bogoslužja med in po pandemiji z naslovom: Z veseljem se vrnimo k 
evharistiji. Sprejmimo ta pravila za dobro nas vseh. 
 

Rednega verouka do nadaljnjega ne bo. Otroci naj vsak teden po svojih 
močeh naredijo eno lekcijo (vsaj kakšno nalogo iz lekcije). Na župnijski 
strani bodo objavljene veroučne spodbude. 
Vabljeni, da skupaj v družini molite. Skupna molitev je več vredna kakor 
narejene naloge. Najlepše pa je, če je oboje – naloge in molitev . 
Kolikor je le mogoče, ohranite v domovih nenehno veselje in hvaležnost.  
 

Če je kdo v stiski, da mu primanjkuje hrane ali je nezmožen, da bi sam 
poplačal položnice v tekočem mesecu, se lahko obrne na našo Karitas in 
vam bomo diskretno pomagali. Bog vas blagoslovi in ohrani zdrave.  



 

 

UREJANJE PROSTORA ZA CERKVIJO 
Tudi v času epidemije nadaljujemo z urejanjem teras. Okvirni načrt je zasnoval 
Tone Lajkovič s Črešnjic, ki dela tudi spremlja. Dela potekajo povsem 
prostovoljno. Veliko materiala, ki ga pri delu uporabljamo, se je zbralo kot 
donacije, ker so mnogi prepričani, da bo ta pridobitev v veliko korist kraju in 
okolici. Na tem mestu bi se rad zahvalil za vašo nesebično pomoč. Brez tovrstne 
pomoči v teh časih nikakor ne bi zmogli tega narediti. Obenem želim sporočiti, da 
te terase ne pripravljamo samo za potrebe župnije, ampak da bodo na tem 
prostoru dobrodošle vse kulturne prireditve, ki bodo temeljile na vrednotah 
Jezusovega nauka ljubezni in domoljubja. Upajmo, da bo epidemija čim prej 
minila in da bi ta prostor v čim večji meri lahko služil svojemu namenu za dobrobit 
naših okoliških krajev. Delo še zdaleč ni končano. Vsakega, tudi najmanjšega 
daru, smo veseli, saj iz majhnega počasi raste veliko. Vsak dar pa je hkrati tudi 
potrditev, da je projekt prav zastavljen v blagor ljudi in kraja.  

 
OBNOVA NOTRANJOSTI CERKVE V KRŠKI VASI  
V Krški vasi gre z beljenjem počasi h koncu. Dela je prevzel Franc Barbič, ki je belil 
med drugim tudi cerkev v Kostanjevici.  
Obnovljena so tudi polkna v zvoniku. Hvala Dušanu Prahu in Zvonetu Gorišku, ki 
sta to delo prevzela, vse prostovoljno, in kar je še bolj pomembno, zelo kvalitetno 
naredila. Velik Bog povrni. V delu je tudi obnova okvirjev za križev pot. Hvala 
Tinetu Baškoviču in Gregorju Smukoviču in vsem, ki pri tem pomagate. Glede 
obnove in restavriranja samih slik križevega pota pa so cene, glede na trenutno 
pridobljene ponudbe, precej visoke. Ko bo vse to narejeno, se bomo verjetno 
spomladi lotili še tega. Prav tako bodo spomladi, ko je najbolj primeren čas za to, 
»zaplinjeni« tudi štirje stari kipi v glavnem oltarju.  
Klemen Zorko z Matejem Jazbecem pripravlja novo kovano ograjo na koru, ki bo 
v gotskem stilu. Vsa dela spremlja spomeniško varstvo.  
Velik Bog povrni krškovaškim ključarjem in odboru za obnovo cerkve za vse vaše 
delo in pomoč ter hvala mnogim, ki spremljate dela z molitvijo in zanimanjem.   

21. 11. SOB Darovanje device Marije 
Cerklje 19'00 Terezija Žibert, obl.  

22. 11. NED KRISTUS KRALJ; Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-6; 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 Anton Račič, 10. obl. in ob rojstnem dnevu 
Krška vas 9'00 Brinovec in starši Oblak / za farane 
Cerklje 10'30 Cvetka Mladkovič, 1. obl.  

23. 11.  PON Klemen I., papež in mučenec 
Krška vas 18'00 Po namenu Očenašev 
24. 11. TOR Andrej Dung in vietnamski mučenci 
Cerklje 18'00 Zoran Pfeifer in vse ++ iz družine Pfeifer  
25. 11. SRE Katarina Sinajska, mučenka 
Cerklje 19'00 Katarina Gramc  
26. 11.  ČET Valerijan Oglejski, +379, škof 
Cerklje  18'00 Cvetka Mladkovič 

27. 11.  PET Marija s čudodelno svetinjo 
Cerklje  7'00 Po namenu sester 
Cerklje 18'00 Franc Lopatič ob rojstnem dnevu 
 28. 11. SOB Katarina Laboure, redovnica 
Cerklje 18'00 Po namenu Očenašev  

29. 11 NED 1. ADVENTNA NEDELJA (Karitas); leto B; Iz 63,16-17.19;64,2-7; 1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37  
»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35) 

Cerklje  7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Ivanka in Karel Srpčič ob rojstnem dnevu        
Cerklje 10'30 Za taščo Ano in tasta Janeza Blatnika 

30. 11.  PON Andrej, apostol 
Krška vas 18'00 Po namenu Očenašev 
1. 12.  TOR Eligij, škof 
Cerklje    18'00 Starši in Ivan Horžen, Terezija Lopatič in ++ Lopatič in Horžen 
2. 12.  SRE Natalija, mučenka 
Cerklje  18'00 Ivan Arh in starši 
3. 12.  ČET Frančišek Ksaver, redovnik 
Cerklje 18'00 Franc Barbič 
4. 12.  PET Janez Damaščan, duh. (prvi petek – obisk bolnikov po predhodnem naročilu) 
Cerklje  17'00 Molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  18'00 Karolina Kodrič z Zasapa (rojena 21. 11. 1930)  

5. 12.  SOB  Saba, opat (Miklavžev večer) 
Cerklje  7'00 Pavla in Franc Turšič  
6. 12. NED 2. ADVENTNA NEDELJA;   Iz 40,1-5.9-11; Pt 3,8-14; Mr 1,1-8z 45,1.4-6;  
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.«  

Cerklje 7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Ana Jankovič 
Cerklje  10'30 Milan Žugič in vse ++ Žugič 

7. 12.  PON Ambrož, škof 
Cerklje  18'00 Terezija Močnik ob rojstnem dnevu 
8. 12. TOR BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE  
Krška vas 17'00 Starši, Marjan in Alojz Zagorc, Cvetka in teta Danica 
Cerklje  18'00 Mama Marija, godovna, in oče Anton Račič (sprejem ministrantov?)  



 

 

9. 12.  SRE Bernard Jezusov, redovnik  

Cerklje  7'30 Po danem namenu 

10. 12.  ČET Judita, svetopisemska žena 

Cerklje  18'00 Starši Dobravec ter brata Jože in Martin 

11. 12.  PET Damaz I., papež 
Krška vas 18'00 Starši in stari starši ter brat Dornik 

12. 12. SOB Devica Marija iz Guadalupe 
Cerklje 18'00 Ernest Marinček in vse ++ iz družine Marinček 

13. 12. NED 3. ADVENTNA NEDELJA;  Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
Cerklje  7'00 Za farane »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate« (Jn 1, 26) 
Krška vas 9'00 Nada Baškovič, 5. obl., ter ++ Baškovič, Jerele            
Cerklje 10'30 Jože Andrejaš in žena Terezija, sin Franc in njegova žena Hilda iz Avstralije 

14. 12.  PON Janez od Križa, cerkveni učitelj  
Krška vas   18'00 Franc Slak in Martin Slivšek  
15. 12.  TOR Krizina in Antonija in druge drinske mučenke / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje    18'00 V zahvalo za srečen zakon  
16. 12.  SRE Albina, mučenka / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje 18'00 Franc Barbič 
17. 12.  ČET Lazar iz Betanije / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje 18'00 Prof. Franc Omerza, 80. obl., iz Župeče vasi (prevedel iz grščine celo Iliado in Odisejo) 
18. 12.  PET Gacijan, škof / devetdnevnica pred Božičem 
Cerklje  18'00 Tadej, starši in Božo Špiler, stari starši Kerin, Ana in Anton Cecič 

19. 12.  SOB  Urban, papež / devetdnevnica pred Božičem 
Krška vas  18'00 Martin, 31. obl., in Jože, 2. obl., Kodrič in mama Mihaela 

20. 12. NED 4. ADVENTNA NEDELJA; 2 Sam 7,1-5.8-11.16; Ps 89,2-3.4-5.27.29; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38  

Cerklje 7'00 Za farane   »Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to« (Lk 1, 29) 
Krška vas 9'00 Jože Jankovič, stari starši Jankovič in Barbič 

Cerklje  10'30 Neža in Janez Škulj ter Rezika Kovačič 

21. 12.  PON Peter Kanizij, duhovnik / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje  18'00 Martin Komočar, obl., in Ana 

22. 12.  TOR Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje  18'00 Terezija Oštir z Izvira, obl.  

23. 12.  SRE Janez Kancij, duhovnik / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje 18'00 Vinko Lopatič ob rojstnem dnevu 

24. 12.  ČET Adam in Eva, prastarša / devetdnevnica pred Božičem 

Cerklje  24'00 Za zdravje in srečo v družinah ter za pozabljene namene 

25. 12.  PET BOŽIČ, Iz 52,7-10; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18;    V začetku je bila Beseda …  in Beseda je bila Bog (Jn 1,1) 
Cerklje  7'00 Ivana Felicijan  
Krška vas  9'00 Olga Zorko, Franc, starši Lekše, Edi Baškovič, Jožefa ter starši Piltaver  
Cerklje  10'30 Starša Ana in Franc ter stari starši Pflege in vsi ++ iz družine Pflege  

26. 12.  SOB ŠTEFAN, PRVI MUČENEC, DAN SAMOSTOJNOSTI 

Cerklje  7'00 Za domovino  
Krška vas 9'00 Anica in Štefan Štefanič 
Cerklje  10'30 Irena Rudman 

27. 12. NED SVETA DRUŽINA  
Cerklje  7'00 Janez Gramc, ob rojstnem dnevu in godovna, starši Gramc in Pirnar 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje  10'30 Janez Čebular, godovna – BLAGOSLOV OTROK 

MOLITEV ZA RAJNE 
Kristjanu je spomin na rajne nekaj posvečenega, je na poseben način izražena 
vera v posmrtno življenje in v občestvo verujočih, ki presega meje groba. »Vsi 
bomo nekoč umrli, toda vse smrti med seboj niso enake. Lepo je umreti, če pustiš 
za seboj vse čisto in urejeno.« V novembru se bomo povezovali z našimi rajnimi 
z daritvijo svetih maš, molitvijo in lepo mislijo. 
Na 1. november bomo za vaše rajne molili 4 dele rožnega venca. V novembru 
bomo opravili zanje 5 maš. Po teh mašah bomo za rajne molili litanije pred 
Najsvetejšim. Nekateri ste izrazili željo, da bi za vaše rajne skupaj več molili, in to 
je dobra prilika. Izkoristimo jo. Tudi če skupne molitve zaradi epidemioloških 
razmer niso dovoljene, s sestrami zagotavljam to molitev. V kolikor bi želeli, da bi 
se v te molitve vključilo tudi vaše rajne, mi to sporočite po telefonu ali po e-mailu. 
Morebitne darove, ki jih boste pri tem namenili (lahko tudi kdaj kasneje, ko se bo 
epidemija umirila), bomo uporabili za stroške ogrevanja. Glavno je, da če čutite, 
da skupaj pomnožimo molitve za vaše drage rajne, to sporočite. Naj koristi.  
 
NOVEMBRSKI DOGODKI 
Verjetno za zahvalno nedeljo še ne bomo imeli skupnih maš, zato se želim na 
tem mestu zahvaliti vsem sodelavkam in sodelavcem v župniji za vaše 
požrtvovalno delo, bodisi na pastoralnem ali gospodarskem področju. Hvala, ker 
dojemate župnijo kakor skupno družino, ki jo s srcem ohranjate živo in lepo za 
vse. Bog naj vam obilno povrne.   
Teden Karitas poteka od nedelje Kristusa Kralja do 1. adventne nedelje. Letos po 
dolgem času ne bo koncerta, kljub temu Karitas deluje. Če so kakšne potrebe po 
hrani ali drugi pomoči, se ne bojte poklicati. Iskrena hvala Vilmi in drugim 
sodelavkam za vaše prostovoljno delo in pomoč mnogim.  
Konec meseca praznujejo tudi naše sestre. 27. 11. je praznik Marije s čudodelno 
svetinjo in 28. 11. goduje sveta Katarina Laboure, ki je na poseben način s svetinjo 
oznanjala brezmadežno Marijino srce. Ob tem prazniku čestitamo sestram in se 
jim v imenu župnije zahvaljujemo za njihovo delo in molitve.    
MIKLAVŽ  
Miklavževanje v župnijski cerkvi – odvisno od epidemiološke situacije. Okoli 20. 
novembra bo o tem več napisano na župnijski spletni strani.   
BOŽIČNI DOGODKI 
Živih jaslic letos žal iz znanih razlogov ne bo. Bomo pa v cerkvi v okviru Kateheze 
dobrega pastirja pripravili zanimive jaslice. Kako bo z devetdnevnico pred 
Božičem in drugimi dogodki, si boste lahko prebrali na župnijski internetni strani. 
Kakorkoli že, Jezus prihaja v naše domove kot odrešenik in kot preprost otrok, ki 
nam želi samo dobro, zato ga z veseljem in hvaležnostjo sprejmimo in molimo.  


