
DECEMBER 

Tih je šepet dreves nam zveličavni 

ki čaka Kristusa kakor pomladi 

podobne so vse trate duši mladi 

pobeljene brez madeža v puščavi 

 

Vzel sem nekaj jelje vejic davi 

misli srečne, mehko pestovane 

vse štiri svečke so bilče prižgane 

prišel je, vendar ne po poti ravni 

 

V dom svoj niso h'teli ga sprejeti 

zaman iskal je streho si ta pravo 

votlina neudobna se zasveti 

 

V tisti noč dobil je veljavo 

Končal je ječo greha izpred leti 

Orisal pot miru, neba vonjavo. 

 

NOČ 

Orisal pot miru. Neba vonjavo 

zaslutiš v zvezdah jasnih nežne dobe. 

Miklavž deli dobrote za pod zobe 

omamno sladko radosti dišavo. 

 

ko prsti rišejo drevo sanjavo 

z odtenki rahlimi se moč svetlobe 

prelivajo s perutmi angela zvestobe  

počasi ugaša moč nam za pisavo 

 

Kako je čista noč lahko samote 

vseh lepih gest iskrenih preudarkov 

kot up zvenijo svetonočne note. 

 

ostalo le še nekaj je ogorkov  

ljubezni vere v jutro čez lahkote 

Skoz krošnjo vsuje se prgišče žarkov. 

KRAŠENJE 
december Gazice / Zasap Gorenji del Krške vasi 

januar Hrastje Dolenji del Skopic 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXV.      

 

 
MAGISTRALE 

 

Skoz krošnjo vsuje se prgišče žarkov 

Rahljajo nežno trdo skorjo zemlje. 

Elijev ogenj v korenini želje 

Čudesa zlita iz nebeških parkov 

Naj v steblih se pretaka moč potokov 

Ovenčano obličje se odkrije 

 

Najlepšo pesem svojo s tabo bije  

Odpevajo naj listi  šum korakov 

Visoko v vejah sadeži mikavni  

Oznanjajo prelesno Božjo slavo 

 

Lovijo zvoke po ljubezni davni 

Edinost med človekom in naravo 

Tih je šepet dreves nam zveličavni 

Orisal pot miru neba vonjavo. 
Janez Žakelj 

 

 

OBILO BOŽJEGA BLAGOSLOVA V LETU 2014 

VAM ŽELIM, 

 

ŽUPNIK S SESTRAMI IN SODELAVCI 
 
 

 



21. 12. SOB Lucijan in Marcijan, mučenca -  Božična devetdnevnica (6) 

Krška vas 18'00 Gačnik Jože 

22. 12. NED 4. adventna nedelja - Božična devetdnevnica (7) 
Iz 7, 10-14; Rim 1, 1-7; Mt 1, 18-24 

Cerklje 7'00 Za farane 

Cerklje 10'00 Štefanič Štefan 

V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali da je narobe napisana, me 

prosim obvestite (041/321-019). Za napake se opravičujem in jih bom skušal popraviti. 

25. 11.  PON Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 

Krška vas 18'00 Martin in Angela Piltaver 

26. 11 TOR Obletnica posvetitve celjske stolnice 

Cerklje  18'00 V zahvalo za diplomo / po maši vaje za ministrante 

27. 11. SRE Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije 

Cerklje 18'00 Ivan in Marija Volk iz Krške vasi in vsi pokojni 

Cerklje 18'45 SREČANJE  Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) 

28. 11. ČET Katarina Laboure, redovnica, vidkinja 

Cerklje 17'00 Molitvena ura po namenu KARITAS 

Cerklje 18'00 Milan in starši Žugič 

29. 11. PET Filomen, mučenec 

Cerklje  6'20 Za srečno zadnjo uro 

30. 11. SOB Andrej, apostol 

Krška vas 18'00 ++ starši in sorodniki (nedeljska maša) 

1. 12.  NED 1. adventna nedelja - nedelja KARITAS 

Iz 2,1-5; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44 

Cerklje 7'00 Za farane 

Cerklje 10'00 Za ++ iz družine Dvornik        (po maši vaje za ministrante) 
Leskovec 14'00 Srečanje Župnijskih pastoralnih svetov 

2. 12.  PON Natalija, mučenka 

Cerklje 18'00 Anton Zorič, obl. in Natalija 

3. 12.  TOR Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol 

Cerklje 18'00 Gramc Katarina, obl. 

4. 12.  SRE Janez Damaščan, duhovnik 

Cerklje 18'00 Za srečno zadnjo uro 

5. 12. ČET Saba, opat in puščavnik 

Cerklje 17'00 Starši Dobravec ter brata Jože in Martin 

Cerklje 17'30 Prihod Miklavža v cerkvi     (po odhodu vaje za ministrante) 

6. 12.  PET Miklavž, škof 

Cerklje 6'20 V zahvalo 

7. 12.  SOB Ambrozij, škof in cerkveni učitelj 

Krška vas 18'00 Brinovec Olga (nedeljska sveta maša) 

8. 12.  NED 2. adv. - BREZMADEŽNO SPOČETJE (darovanje za ogrevanje)  

sprejem novih ministrantov / 1Mz 3,9-20; Ef 1,3-12; Lk 1,26-38 

Cerklje 7'00 Marija Škofljanc in Marija Zorko / za farane 

Cerklje 10'00 Franc in starši Potokar 

9. 12. PON Peter Fourier, redovni ustanovitelj 

Krška vas 18'00 Olga Oblak 

10. 12.  TOR Loretska Mati Božja 

Cerklje  18'00 Jurečič Boris 

11. 12.  SRE Damaz I., papež 

Cerklje 18'00 Oštir Martin, mama Terezija in sinova Jože in France 

12. 12.  ČET Devica Marija iz Guadalupe 

Cerklje 18'00 Edi, 20. obl., Boris in Franci ter starši Ferenčak 

13. 12.  PET Lucija, devica in mučenka 

Cerklje 6'20 Za rajne po namenu Očenašev 

14. 12. SOB Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj 

Krška vas 18'00 Jankovič Jože, stari starši Jankovič, stari starši Barbič in brat Lado 

15. 12. NED 3. adventna nedelja 

Iz 35, 1-10; Jak 5, 7-10; Mt 11, 2-11 

Cerklje 7'00 Za farane 

Cerklje 10'00 Družina Pfeifer in Lukšič 

16. 12. PON David - Božična devetdnevnica (1) 

Cerklje 18'00 Janez in Ana Arh 

17. 12. TOR Janez de Matha, redovni ustanovitelj - devetdnevnica (2) 

Cerklje 18'00 Majda, Alojz in vsi Zidarjevi 

18. 12. SRE Vunibald, opat - Božična devetdnevnica (3) 

Cerklje 18'00 Franc Hribar 

19. 12. ČET Urban V., papež - CELODNEVNO ČAŠČENJE devetdnevnica (4) 

Cerklje  7'00 Po namenu 
Cerklje 10'00 Jurečič Boris 

Cerklje 17'00 Račečič Ivan in Boštjan iz Skopic 

20. 12. PET Vincencij Romano, duhovnik - Božična devetdnevnica (5) 

Cerklje 18'00 Jurečič Nada in Tine 



23. 12. PON Janez Kancij, duhovnik - Božična devetdnevnica (8) 

Krška vas 18'00 Martin Kodrič, obl. in mama Mihaela 

24. 12. TOR Adam in Eva, prastarša Božična devetdnevnica (9) 

Krška vas 18'00 Leopold in Jože Beribak (otroška polnočnica) 

Cerklje 24'00 Vinko Lopatič    (vigilija) 

25. 12. SRE BOŽIČ / Iz 52, 7-10; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18 

Cerklje 7'00 Zofija, Tomaž, Jože Ajster 

Krška vas 9'00 David Davidovič 

Cerklje  10'30 Ivana in Viljem Rudman ter družina Starič 

26. 12.  ČET Štefan, diakon - DAN SAMOSTOJNOSTI 

Cerklje 7'00 Franc Račič in starši 

Cerklje 10'30 ++ iz družine Lopatič  / ZA DOMOVINO 

Cerklje 18'00 Božični koncert 

27. 12.  PET Janez, apostol in evangelist 

Cerklje 18'00 Oče, mama in brat Jožko Butara in Suzana Pešec 

28. 11.  SOB Nedolžni otroci, mučenci 

Cerklje 7'00 Starši in bratje Pangeršič 

29. 12.  NED SVETA DRUŽINA/ Sir 3, 2-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-23 

Cerklje 7'00 za farane  

Krška vas 9'00 Zorko Olga ter starši Lekše ter Baškovič Edi in starši Piltaver 

Cerklje 10'30 Zdenka in Franc Komatar in ++ Hribar 

30. 12.  PON Feliks I, papež 

Krška vas 18'00 Ajster Anton in starši 

31. 12 TOR Silvester, papež 

Sveti Vid 23'00 Za pozabljene namene 

1. 1. 2014 SRE MARIJA BOŽJA MATI (darovanje za domačega duhovnika) 

Cerklje 7'00 Za blagoslov novega leta 

Krška vas 9'00 Franc Piltaver in starši 

Cerklje 10'30 Franc Colarič, 6. obl. in vsi ++ iz družine Colarič 

2. 1.  ČET Bazilj Veliki, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 18'00 Teta Katarina in Ana Zorko 

3. 1.  PET Presveto Jezusovo ime / PRVI PETEK 

Cerklje 18'00 Vladimir in Ljudmila Maligoj 

4. 1.  SOB Angela Folinska, redovnica / LENIČEV SMRTNI DAN 

Cerklje 7'00 Stanislav Lenič 

Cerklje 18'00 IGRA "V IMENU LJUDSTVA" 

5. 1.  NED 2. NEDELJA PO BOŽIČU/ Sir 24, 1-12; Ef 1, 3-18; Jn 1, 1-18 

Cerklje 7'00 za vse ++ Jalovec iz Župeče vasi 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Mama Ivanka, oče Franc in sestra Tatjana (Žugič) 

6. 1.  PON GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Cerklje 7'00 Baznik Anton, 1. Obl. 

Krška vas 17'00 Za blagoslov naše župnije 

Cerklje 18'00 Andrejaš Marija 

7. 1 TOR Rajmund Penjafortski, duhovnik 

Cerklje 6'20 boter Andrej Petrovčič 

8. 1 SRE Severin Noriški, opat 

Cerklje 18'00 Starši Rostohar, Terezija in Franc iz Župeče vasi 

9. 1 ČET Hadrijan, opat 

Cerklje 6'20 Za rajne 

10. 1. PET Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 18'00 Komočar Martin iz Boršta 

11. 1.  SOB Pavlin Oglejski, škof 

Cerklje 7'00 Za pozabljene namene 

12. 1.  NED JEZUSOV KRST / Iz 42, 1-7; Apd 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Baškovič Olga, obl.  

Cerklje 10'30 Ana in Franc Pflege 

 

SREČANJE ZA ZAKONCE 

Društvo Družina in Življenje je konec oktobra  v Njivicah na otoku Krku 

organiziralo temeljni vikend seminar z naslovom Nepozabni trenutki za naju. 

Tokrat sta se seminarja udeležila tudi dva para iz naše župnije. Seminar, ki  

so ga vodili trije zakonski pari,  je bil prepreden s primeri  iz življenja, poln 

vedrega razpoloženja vseh prisotnih in poln drobnih presenečenj in 

pozornosti. Udeleženci (108 zakonskih parov iz vse Slovenije) so spremljali 

predavanja. Ni bilo pogovorov v skupini, pač pa samo pogovor med 

zakoncema. Seminar je pustil močne in neizbrisne sledi in ga oba zakonska 

para toplo priporočata vsem zakoncem v naši župniji. Več informacij o 

seminarjih, ki bodo v prihodnjem letu najdete na spletni strani društva 

Družina in življenje (http://www.diz.si/) in v zloženkah, ki bodo zadaj v 

cerkvi.  

 



KARITAS 
Od 24. 11. do 1. 12. je teden Karitas. Posebej lepo vabljeni k molitveni uri 
za bolne in trpeče, ki bo v četrtek, 28. 11, pred mašo ob 17'00. Lepo 
vabljeni. 
 

Obenem vas tudi povabimo, da namenite del dohodnine za pomoč 
ljudem v stiski za domačo župnijsko Karitas. Obrazce za dohodnino boste 
lahko dobili v cerkvi v Cerkljah in v Krški vasi. Po maši na nedeljo Karitas 
pa vam bodo, če želite, lahko pomagali pri izpolnjevanju tudi člani Karitas.  
 

Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne 
obremenitve ali stroška. Z namenitvijo dela dohodnine samo določite, da 
se majhen del (0'5 %) vam odmerjenega davka (ki vam ga država v 
vsakem primeru vzame) namesto v državni proračun raje nameni izbrani 
dobrodelni organizaciji. 
 

Ob letošnjih praznikih za vse svete se je za sveče za nabralo 380 evrov, s 
čimer so se pokrili stroški sveč, 130 evrov pa je ostalo za dobrodelne 
namene.   
Dva listka po namenu molitve za rajne sem dobil v skrinjici naknadno. 
Tudi zanje bomo opravili mašo dne 13. 12. in zanje molili. 
Kakor v nekaterih drugih župnijah lahko tudi pri nas ob pogrebu darujete 
za Karitas. Pri tem boste dobili svečko z napisom.   
 

Člani Karitas bodo v adventnem času obiskali starejše in bolnike po 
domovih. Zahvala vsem, ki kaj dobrega storite in skušate po svojih 
močeh, z dobro voljo in sodelovanjem pomagati pri delovanju Karitas. 
Bog vam obilno povrni.   
 

ŽPS 
Člani župnijskega pastoralnega sveta lepo povabljeni v sredo, 27. 11., po 
večerni maši, ob 18'45, da se še zadnjič to leto zberemo skupaj in se 
pogovorimo o pastoralnem delu v naši župniji.  
 
MIKLAVŽEVANJE 
Tudi letos med nas prihaja Miklavž s svojimi lepimi in obilnimi ter 
koristnimi darili. Za prisostvovanje njegovemu prihodu se lahko prijavite 
Štefki Bevc. Prijave pa bomo zbirali podobno kot lansko leto tudi po vseh 
mašah 24. novembra in 1. decembra. Miklavž pa nas bo obiskal v četrtek, 
5. 12., ob 17'30.  

BREZMADEŽNA IN SPREJEM MINISTRANTOV 
Na praznik Brezmadežne bomo sprejeli v službo nove ministrante. Vaje 
za VSE ministrante bodo v torek, 26. 11, po večerni maši, 1. 12. po maši 
ob 10'00 ter 5. 12. po odhodu Miklavža. Ministrantova dolžnost je, da 
ministrira v nedeljo in enkrat med tednom. Da bi novi in stari ministranti 
znali lepo izpolnjevati svojo nalogo sodelovanja pri bogoslužju, jih 
priporočam v molitev.  
 
Na to nedeljo, na praznik Brezmadežne, bo darovanje (pušca) posebej 
namenjena za stroške ogrevanja cerkve, učilnic in župnišča. Hvala za 
vsak vaš dar.  
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
V ponedeljek, 16. 12. se bomo pričeli pripravljati na Božič z 
devetdnevnico. Maša bo vsak večer ob 18'00, v soboto pa ob 17'00 v 
Krški vasi. Lepo povabljeni k devetdnevnici vsi otroci še posebej pa 
birmanci in prvoobhajanci.  
 
CELODNEVNO ČAŠČENJE 
V petek, 19. 12., bo v naši župniji celodnevno čaščenje in možnost za 
spoved. Namen celodnevnega čaščenja je, da se dobro pripravimo 
na praznike. 
Razpored čaščenja: 
7'00 - jutranja sveta maša (devetdnevnica) 

8'00 – 9'00 Boršt, Gazice 

9'00 – 10'00 Hrastje, Račja vas 

10'00 – dopoldanska sveta maša 

11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas 

******************************* 

14'00 – 15'00 Cerklje 

15'00 – 16'00 Črešnjice, Zasap 

16'00 – 17'00 Dol. in Gor. Skopice 

17'00 – sklep čaščenja (litanije Srca Jezusovega, sveta maša)   

 
BOŽIČNI KONCERT 
Vabljeni na že skoraj tradicionalni koncert božičnih pesmi, ki bo na dan 
državnosti, 26. 12., ob 18'00 uri v župnijski cerkvi v Cerkljah ob Krki.  
Koncert pripravlja Planina, prepevali pa bodo tudi drugi domači zbori.  
 



SVETI VEČER  BOŽIČ; SILVESTROVO, SVETI TRIJE KRALJI  
Prave krščanske družine so večere pred božičem, novim letom in svetimi 
tremi kralji preživeli ob molitvi rožnega venca in blagoslovu doma. Naj nas 
ne bo sram v lastni družini sklenit roke k molitvi, pričarati z Bogom tisto 
resnično vzdušje povezanosti v molitvi, ki ga nobena darila ne morejo 
nadomestiti. Ta molitev je stvar ljubezni do lastnega doma.  
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
Tudi letos bomo poskušali skupaj z birmanci organizirati zbiranje darov za 
misijone po domovih. Priporočamo se v molitev in vašo darežljivost.  
 
MAŠE V ADVENTNEM ČASU 
Ob 4 nedeljah v adventnem času bomo pripravili posebno igro v 4 delih z 
naslovom "Človek" kot pripravo na božič. Če bi kdo posebej rad pri tem 
sodeloval kot bralec ali igralec naj čim prej sporoči župniku, da dobi test. 
Prva skupna priprava na to igro bo v soboto, 16. 11., ob 16'00. Vabljeni.  
Že v naprej opozarjamo, da bodo maše v času adventnih nedelj:  
v soboto zvečer ob 17'00 v Krški vasi ‒ nedeljska sveta maša. 
V nedeljo zjutraj ob 7'00 in ob 10'00, ko bo med mašo vsakič tudi del 
te igrice kot priprava na božič. Vabljeni! 
 

ŽUPNIJSKI LIST 
Ker do nekaterih Markove drobtinice pridejo z zamudo ali sploh ne 
dospejo, bo večje število izvodov na razpolago tudi v cerkvi, kjer si 
župnijski list lahko vzamete.  
 

PEVSKA REVIJA 
bo v Šentjerneju na nedeljo Kristusa Kralja, 24. 11., popoldne.  
 

SREČANJE DEKANJISKIH ŽPS 
bo na prvo adventno nedeljo, 1. 12., v Leskovcu ob 14'00.   
Ne pozabite na srečanje za člane ŽPS v sredo, 27. novembra, po maši.  

 
RAZLIKA – Kakšna je razlika med facebookom in zaporom? Ni razlike. 
Sediš, zapravljaš čas in pišeš po zidu. 

 

AMERIKA – »Nejc, pridi k zemljevidu in pokaži, kje je Amerika?« – »Tukaj, 

gospa učiteljica.« – »Odlično.« – »Sara, kdo je odkril Ameriko?« – »Nejc.« 

 

 

4. december 
BL. ADOLF KOLPING 

 
 

Adolf Kolping, čevljar, duhovnik, ustanovitelj, socialni reformator 
katoliške Cerkve, se je rodil 8. dec. 1813 kot četrti otrok 
preproste ovčarske družine. Obiskoval je lahko samo osnovno 
šolo, potem pa se izučil za čevljarja. Deset let je delal kot 
pomočnik in potoval iz kraja v kraj. Hitro je spoznal, kakšnim 
stiskam so izpostavljeni obrtniški pomočniki. S triindvajsetimi leti 
se je začel v Kölnu na novo šolati in 13. aprila 1845 je prejel 
mašniško posvečenje.  
»Nikjer ni Božja resnica tako prepričljiva in prikupna kot v ustih 
požrtvovalne ljubezni, pripravljene na pomoč.« Človek, ki se je 
dosledno ravnal po svojih lastnih besedah in jih tudi dokazoval, 
je bil oče obrtniških pomočnikov. 

 
6. december 

SV. NIKOLAJ (MIKLAVŽ) 
 

Rodil se je pobožnim staršem, ko sta bila že dolgo 
poročena in sta izgubila upanje na potomce. Bila sta dobra 
in usmiljena človeka, odprta za reveže. Sin Nikolaj ju je v 
tem posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo 
premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa je postal 
redovnik. Ko je v Miri umrl škof, so njega izvolili za 
naslednika. Svojim vernikom je hotel biti v vsem vzgled, 
zlasti v dobrodelnosti. Ko je nastopil škofovsko službo, so 
kristjane v rimski državi še preganjali in tudi sam je bil 
zaradi vere v ječi. Kmalu po smrti so ga začeli častiti kot 
svetnika. Zaradi svoje dobrote je postal priprošnjik v vseh 
mogočih življenjskih stiskah. Za svojega zavetnika ga 
častijo mornarji, brodarji in splavarji. Je eden najbolj 
čaščenih svetnikov vzhodne Cerkve. 

 
27. december 

SV. JANEZ – apostol 
 

Bil je brat Jakoba Starejšega. Rodil se je v Galileji. Jezus ga je 
poklical, ko je ob jezeru popravljal očetove mreže za ribolov. Bil 
je Jezusov ljubljeni učenec. Edini je bil prisoten na Kalvariji, kjer 
mu je Jezus naložil skrb za svojo mater Marijo. Po binkoštih je 
bil zmeraj ob Petru in je ostal v Jeruzalemu, da bi izpolnil 
obljubo, dano pod križem. Po smrti Device Marije je bil še 
prisoten na zboru apostolov v Jeruzalemu. Potem se je preselil 
v Efez, kjer je postal škof azijske Cerkve. Cesar Domicijan ga je 
iz Efeza pregnal na otok Patmos, kjer je napisal Razodetje o 
poslednjih časih. Končno svoboden se je vrnil v Efez, kjer je 
umrl v času cesarja Trajana. 



UTRINKI IZ LETOŠNJEGA LETA 

 
igra "V imenu Ljudstva"                          jaslice ... 

nov križ na Črešnjicah (foto: Srečko Furlan)                   jubileji porok 

 
Knjiga Silvestra Lopatiča: "Boršt skozi čas" (foto: Srečko Furlan)    

       
nova ograja v Krški vasi                                            posodobljena garaža  

 romanje na Trsat (foto: Srečko Furlan)   ↑                romanje na Zasavsko Sveto goro 

 
 



 
ORATORIJ 2013 

 
 

MISIJONSKA NEDELJA 
 

ORATORIJSKI DAN                                            ROMANJE NA BREZJE IN V VRBO 

ČREŠNJICE OB POSADITVI VAŠKE LIPE (foto: Srečko Furlan) 

 
GASILCI OB 110-LETNICI USTANOVITVE (foto: Srečko Furlan) 



 
KONCERT MALDIH IZ ŽUPNIJE JEŽICA ( foto: Henrik Jarc) 
 

 
BLAGOSLOV NOVEGA VETROLOVA OB DNEVU FARANOV IN JUBILEJI 

 
 
NOV VETRLOV (foto: Srečko Furlan) 

 
 

Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli, da je letošnje leto bilo v 
vseh smereh bogato. Tukaj so samo nekateri vidnejši dogodki. 
Predvsem res iskrena zahvala vsem za številna prostovoljna dela, ki 
jih naredite za župnijo. Bog vam obilno povrni.  


