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KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
SEPTEMBER Črešnjice Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
OKTOBER Gazice /Zasap Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

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

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

v župnišču. 

SEPTEMBER 2019 
 

Leto XXXII 

 
Novo šolsko in veroučno leto. Nova priložnost za lep začetek 

druženja in skupnega slavljenja dobrega Boga.  

 
 Tolažnik pa, sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem 

imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem 

vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. 

(Jn 14,26-27a) 



2. 9.  PON Marjeta, devica 
Cerklje 10'00–12'00 / 15'00–18'00 VPIS K VEROUKU – 1. TRIADA 
Krška vas 19'00 Šimenc Marija, r. Zakovšek, mož Albert in vsi ++ Zakovšek 

3. 9.  TOR Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 
Cerklje 10'00–12'00 / 15'00–18'00 VPIS K VEROUKU – 2. TRIADA 
Cerklje 19'00 za zdravje / 20'00 – Gospodarski svet 
4. 9.  SRE Rozalija (Zalka), devica 
Cerklje 7'00 za Prosenove 
5. 9.  ČET Mati Terezija, redovnica  
Cerklje 10'00–12'00 / 15'00–18'00 VPIS K VEROUKU – 3. TRIADA 
Krška vas 19'00 Jože in za vso družino Rutar / 20'00 – Župnijski pastoralni svet 

6. 9. PET Zaharija, prerok – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Cerklje 18'00 ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
Cerklje  19'00 v čast Srcu Jezusovemu / Franc Lopatič, obl., in vsi ++ Lopatič in Starčič 
7. 9.  SOB Regina, mučenka  
Cerklje 19'00 Igor Vukšič / po maši čaščenje Najsvetejšega / po maši priprava na krst 
8. 9.  NED ROJSTVO DEVICE MARIJE – 23. nedelja med letom – ZAČETEK VEROUKA 
  Mdr 9,13-18; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17; Flm 1,9-10.12-17; Lk 14,25-33 

»Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,27) 

Cerklje 7'00 za farane / Lopatič Franc  
Krška vas 9'00 Lubšina Slavica, 1. obl. / PRI VSEH MAŠAH NABIRKA ZA BELJENJE 
Cerklje  10'30 v zahvalo za preživetje v nesreči in za zdravje 

Rajko Jurečič, ob r. dnevu 
++ mama Štefanič Marija in ++ Videnič s Črešnjic / krst po maši 

9. 9.  PON Peter Klaver, redovnik 
Krška vas – verouk; 1. in 2. razred ob 17'00; 4. do 7. razred ob 18'00 
Krška vas 19'00 Slak Franc in Slivšek Martin 

10. 9. TOR Nikolaj Tolentinski, spokornik  * ob 6'30 verouk 6. razred  
   ob 18'00 verouk 3. razred (prvoobhajanci) 
Cerklje 19'00 Tadej Horžen, starši in Božo Špiler, stari starši Kerin, Ana in Tone Cetić 

   ob 19'30 pogovor s starši o veroučni temi 

11. 9.  SRE Bonaventura, redovnik                * ob 6'30 verouk 4. razred 
Cerklje 6'00 po danem namenu  
12. 9. ČET Marijino ime                                   * ob 6'30 verouk 6. razred 
Cerklje 19'00 mama Marija, 5. obl. in oče Tone Račič, ob r. dnevu 
13. 9.  PET Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj    * ob 6'30 verouk 5. razred 
Krška vas 18'00 Gašperin Ivan, 3. obl. 
Cerklje 19'00 Janez Gramc, obl. 
   ob 19'30 – mladinsko srečanje 

14. 9.  SOB POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 
Cerklje 14'00 po namenu zaročencev (poroka) 
   ob 18'00 – birmanski verouk 

15. 9.  NED 24. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov 
2 Mz 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32  

»Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje.« (Lk 15,31) 
Cerklje 7'00 za farane / za starše Martin, 100. r. dan, in Ana Komočar  
Krška vas 9'00 Ivanka Srpčič in mož Karel, 2. obl.  
Cerklje 10'30 Frančiška Horžen in vse ++ Horžen ter Anica Dušak 

16. 9.  PON Kornelij, papež – med tednom reden verouk 
Cerklje 19'00 Ana Bogolin, 1. obl.  

17. 9. TOR Robert Bellarmin, škof in učitelj 
Cerklje 19'00 Viktor Račič, 1. obl. /        • ob 19'30 pogovor s starši o veroučni temi 
18. 9. SRE Jože Kupertinski, duhovnik 
Krška vas 19'00 Miha Hotko, 30. obl., in starši 
19. 9.  ČET Januarij, škof in mučenec 
Cerklje 19'00 Mira in Jože Špiler ter 25. obl. za stare starše 

20. 9.  PET Andrej Kim, mučenec 
Kapela dom Brežice  16'00 Angela Jazbec, 30. dan 
21. 9.  SOB Matej, apostol in evangelist – SREČANJE MLADIH V STIČNI 
Krška vas 19'00 Rudolf Lubšina, 40. obl.  
22. 9. NED 25. nedelja med letom Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 ali 16,10-13 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10) 
Cerklje  7'00 Jožefa Preskar, 1. obl. 
Krška vas 9'00 Mirko Smrekar / za farane / PRI VSEH MAŠAH NABIRKA ZA POLKNA 
Cerklje 10'30 Jože in dve Katarini Baškovič, Ana in Neža Žibert ter Ivanka Škofljanec 

Srpčič Anton, 16. obl., in starši 

23. 9.  PON Pij iz Pietrelcine, duhovnik – ni verouka / po danem namenu 
ROMANJE V NEAPELJ OB 200-LETNICI ROJSTVA IGNACIJA KNOBLEHARJA 

24. 9.  TOR Anton Martin Slomšek, škof – ni verouka / po danem namenu 

25. 9.  SRE Sergij, menih – ni verouka 
drugje  po danem namenu 
26. 9.  ČET Kozma in Damijan, mučenca – ni verouka 
drugje  po danem namenu 
27. 9.  PET Vincencij, ustanovitelj lazaristov in sester usmiljenk – ni verouka 
Cerklje 19'00 po namenu sester – po maši ob 19'30 je mladinsko srečanje 
28. 9.  SOB  Venčeslav, mučenec – VEROUK za birmance ob 18'00 JE 
Cerklje 8'00 po danem namenu 
29. 9. NED 26. nedelja med letom – Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli  

Am 6,1.4-7; Ps 146,7-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31  
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« (Lk 16,31) 
Cerklje 7'00 za farane / Igor Vukšič  
Krška vas 9'00 Ivan in Olga Baškovič 
Cerklje  10'30 Marija Ondrišova, ob 50. rojstnem dnevu 

Miha Horžen, ob godu in obletnici poroke 
30. 9.  PON Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj 
Krška vas 19'00 Jožefa Baškovič 
1. 10. TOR Terezija Deteta Jezusa, devica 
Cerklje 19'00 Terezija, 8. obl., in Anton Benčin/ob 19'30 pogovor s starši o veroučni temi 

2. 10. SRE Angeli varuhi 
Krška vas 19'00 Franc Piltaver, ob r. dnevu in godu, ter starši 
3. 10. ČET Gerard, opat 
Cerklje 6'00 po danem namenu 
4. 10.  PET Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj – PRVI PETEK – obisk bolnikov 
Krška vas 18'00 Joško Gerjevič, 4. obl., mama Draga, ob rojstnem dnevu, Mirko Vesel,  

++ Gerjevič, Poldan, Piltaver in Omizek 
Cerklje  19'00 Franc Gornjak in sorodniki / 18'00 ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 



5. 10. SOB Marija Favstina, redovnica 
Cerklje 14'00 za žive in pokojne vaščane krajevne skupnosti Cerklje  
6. 10.  NED Rožnovenska nedelja; Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 
»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5) 
Cerklje 7'00 ++ izgnanci  
Krška vas 9'00 starši in stari starši Teršelič 
Cerklje 10'30 Jožica Zlobko – PRI MAŠI PREDSTAVITEV BIRMANCEV 

7. 10. PON Rožnovenska Mati Božja 
Krška vas 19'00 Žibert Jože 

8. 10. TOR Benedikta, mučenka 
Bolnica Brežice 19'00 po danem namenu / ob 19'45 pogovor s starši o veroučni temi 
9. 10. SRE Dionizij, škof in mučenec 
Cerklje 19'00 Ivan Potokar in mama Ana 

10. 10. ČET Florencij, mučenec 
Cerklje 6'00 po danem namenu 
11. 10. PET Filip, diakon 
Cerklje 19'00 starši Horžen in Ivan Horžen ter Terezija in vsi ++ Lopatič 
12. 10. SOB Maksimiljan Celjski / ob 18'00 NI verouka za birmance 
Cerklje 7'00 po danem namenu  
13. 10.  NED 28. nedelja med letom 2 Kr 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 
»Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga«  

Cerklje 7'00 v dober namen (ob rojstvu) / za farane 
Krška vas 9'00 starši Jazbec in Mihaela 
Cerklje 10'30 Pavla Marinček, 15. obl. / birmanci: srečanje ob 10'00 in petje pri maši 

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. 

 
VPIS v NOVO ŠOLSKO LETO 2019/20 
Dragi starši. Na internetni strani ali v cerkvi lahko dobite novo prijavnico za vpis k 
verouku. V prejšnjih oznanilih je bil že dan predviden urnik verouka, ki sem ga 
vključil tudi v splošni tedenski pregled (med maše) za prvi teden verouka.  
Letos med počitnicami sem napravil precej obsežen svetopisemski delovni zvezek 
z nalogami za različne težavnostne stopnje (od 4. razreda do birmancev). 
Pričakujem, da imate doma vsi celotno Sveto pismo, drugače si ga priskrbite. Ni 
pa ga treba nositi k verouku. Za potrebe verouka imamo v učilnici dovolj Svetih 
pisem. Redno pa morajo otroci k uram prinašati ta delovni zvezek in liturgični 
zvezek. Ker bomo podobno kot lansko leto imeli čez teden vsi isto temo, le različno 
poglobljeno, dodajam letos tudi tedenske možnosti pogovora s starši glede 
veroučne teme in poudarkov, o katerih se bomo pogovarjali pri verouku. S tem 
boste tudi pomagali sooblikovati veroučno temo. Tisti starši, ki se bodo udeležili 
teh torkovih pogovorov, predvidevam, da bodo o snovi primerno poučili tudi 
otroke doma, zato tem otrokom ni treba tisti teden priti k verouku (lahko pa). 
 
 

1. SEPTEMBER – DAN FARANOV 
Dan faranov je namenjen našemu skupnemu druženju. Skupna maša je ob 9'00, po 
maši pa bomo imeli zunaj topel prigrizek in kaj dobrega za popiti. Priporočamo se tudi 
za dobitke za srečelov. Kolikor jih bomo dobili, toliko jih bomo tudi dali na razpolago. 
Izkupiček srečelova bo namenjen letošnjim živim jaslicam. To bo še posebej velik in 
lep projekt, ki, upam, bo še koga ogrel in pritegnil k sodelovanju. Dobitke za srečelov 
prinesite vsaj do sobote, 31. 8. Ena srečka bo stala 4 evre. Prav tako bodo že na farni 
dan na razpolago vsi učbeniki in boste lahko otroka vpisali k verouku, če med tednom 
ne boste imeli časa. 
 

 
 

SREČANJE MLADIH V STIČNI  21. 9. 2019 
Precej mladih, predvsem animatorjev oratorija, se je že prijavilo za srečanje v 
Stični. Vabim tudi ostale mlade, da se čim prej prijavite in bomo lažje organizirali 
dekanijski avtobusni prevoz. Srečanje v Stični je predvideno za srednješolce. 
Srednješolci, lepo vabljeni k mladinskim srečanjem, ki bodo ob petkih zvečer po 
maši. Po srečanju je še druženje v prostorih župnišča do 21.30. 
 
PREDSTAVITEV BIRMANCEV 
6. 10. ob 10'30 bo pri maši predstavitev letošnjih birmancev in njihovih botrov. 
Predstavitev je namenjena temu, da bi za te mlade tudi molili, da bi se v življenju 
prav odločili, da bi ostali zvesti. Zato bo priložnost, da pri maši prejmete podobico 
z imenom enega od birmancev in vsak dan zanj zmolite vsaj eno kratko molitev. 

 
 



ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH 
Romanje bolnikov na Zaplaz bo v soboto, 31. 8. 2019. Ob 9'30 je molitev rožnega 
venca, ob 10'00 pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval 
novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Pred sv. mašo in med njo bo priložnost za 
sveto spoved. Vabljeni.  

 
ŠKOFIJSKO-ŽUPNIJSKO ROMANJE V NEAPELJ – grob Ignacija Knobleharja 

Ob 200. obletnici rojstva velikega slovenskega misijonarja v Sudanu in 
raziskovalca Nila Ignacija Knobleharja bo od 22. do 26. septembra 2019 
potekalo romanje v Neapelj, kjer je naš misijonar pokopan.  

Romarji z avtobusom 
Romarji se bodo na pot podali v nedeljo, 22. 9., zvečer in v Neapelj prišli v 
ponedeljek dopoldne. Najprej si bodo ogledali ugasli ognjenik Vezuv, 
popoldne bo prva romarska maša v Neaplju, po maši odhod v hotel, večerja 
in nočitev. V torek dopoldne bo osrednja slovesnost v samostanski cerkvi 
bosonogih avguštincev, kjer je v kripti pokopan misijonar Knoblehar. 
Somaševanje bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Po maši bo 
blagoslov Knobleharjeve spominske plošče. Sledijo ogled znamenitosti 
Neaplja, večerja in nočitev. V sredo si bomo najprej ogledali Pompeje, ki jih 
je zasul pepel iz Vezuva, nato pa obiskali sloviti benediktinski samostan 
Monte Cassino, kjer je pokopan sv. Benedikt, ustanovitelj reda 
benediktincev in zavetnik Evrope. Tu bomo imeli tretjo romarsko mašo. Po 
maši sledi odhod proti domu z nočno vožnjo mimo Rima, Firenc, Benetk. 
Prihod domov v zgodnjih jutranjih urah. 

Romarji z letalom 
Romarji bodo v ponedeljek, 23. 9., v zgodnjih jutranjih urah odšli z 
avtobusom do Benetk. Ob 8. uri sledi polet v Neapelj. Na letališču bo 
romarje čakal avtobus. Sledi enak romarski program kot za prejšnjo 
skupino. V sredo popoldne po maši na Monte Cassinu se »letalski« romarji 
z avtobusom vrnejo na letališče v Neapelj. Sledita polet v Benetke in vožnja 
z avtobusom do doma. Prihod domov v poznih večernih urah. 

 
Cena romanja z avtobusom je 279 €, cena romanja z letalom pa 379 
€. Vse informacije v zvezi z romanjem in programom ter prijavo so 
na voljo na Agenciji TRUD, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, tel. 01/360 
28 20, e-naslov: trud@trud.si. 
Prijave zbiramo tudi v župnišču. Želimo si namreč, da bi bili tudi na 
romanju čim bolj skupaj kot župnija. Vabljeni. 

ORATORIJ 
Še enkrat se želim prisrčno zahvaliti vsem, ki ste poskrbeli za zelo lep 
letošnji oratorij. Zahvala tudi vsem gostom na oratoriju, posebej Centru za 
krepitev zdravja Brežice za sponzorska darila. Hvala. 
 
NABIRKE ZA BELJENJE 
Za orgle smo zbrali, kot že rečeno, dovolj sredstev in je vse plačano, za kar se vam 
lepo zahvaljujem. Mislil sem, da bosta potrebni še dve nabirki za beljenje, a glede 
na to, da ste nekateri v ta namen darovali že med počitnicami in morda kdo še bo, 
bo predvidoma zadnja nabirka za beljenje na mali šmaren, 8. 9. Zbrati je treba še 
890 evrov. Vsem darovalcem iskren Bog povrni in hvala vam. 
 
NABIRKA ZA POLKNA 
Za zvonik se delajo nova polkna. Prejšnja so bila že precej dotrajana, tako da so 
notri z lahkoto vdirali tudi golobi. Ključar je poskrbel, da so se zdaj dale na 
trenutna polkna mreže, nekateri pa ste pridno prečistili stopnišče ter spravili stran 
golobe in iztrebke. Nova polkna bodo nekoliko močnejša od teh in bodo vsebovala 
tudi mrežno zaščito. Hkrati bodo z ene strani tako prilagojena, da se jih bo dalo 
sneti, če bi morda v prihodnjih letih kdaj menjavali železne zvonove v bronaste. 
Naša cerkev je imela bronaste zvonove le kratek čas, potem pa jih je za topove 
vzela prva svetovna vojna.  
Darovanje za polkna bo 22. 9.  
Prav tako počasi pripravljamo teren za žive jaslice in urejamo prostor okoli 
župnišča.  
 
SESTANEK ZA GOSPODARSKI (3. 9.) IN ŽUPNIJSKI (5. 9.) SVET 
Člani gospodarskega in župnijskega sveta, lepo povabljeni, da se udeležite 
srečanja na začetku novega pastoralnega leta. Hvala vam za vašo nesebično 
pomoč.  
 

MOLITEV ZA DOBRO IZBIRO NOVEGA ŠKOFA NOVOMEŠKE ŠKOFIJE 
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti  
Cerkvi v novomeški škofiji pastirja po svojem srcu,  
ki bo zvesto hodil za Teboj, zaradi svetosti Tebi ugajal,  
za nas pa goreče skrbel.  
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,  
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju  
in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

mailto:trud@trud.si

