
FEBRUAR 
Elijev ogenj v korenini želje 
gori ob svečnici kot darovanje. 
V pepelu oljk pokažem spoštovanje, 
spokornost v odrešenje me popelje. 
 
Prej zakrite maske so odpadle, 
visoke misli slej ko prej propadle, 
kosti nam bodo vsem nekoč razpadle, 
so zvezde, sonce, luna čas ukradle ... 
 
Pepel pomešan s snegom - kri rdeča. 
Poslušaš zgodbe starih si očakov.  
Kaplja prav malo s trt ledena sveča 
 
in zemlja gre z okov volkov do bliskov  
svobode in kulture - tam je sreča, 
čudesa zlita iz nebeških parkov. 

 

 
KRAŠENJE 

Februar Župeča vas Gorenji del Skopic 
Marec Boršt Dolenji del Krške vasi 

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

 

 
 
 
 
 
FEBRUAR 2013  
Leto XXV.      
 
 
 
 
Razmišljanje mladostnika … 
 

ČUVAJ MOJO LJUBEZEN 
 

Dobri Bog, kot večina ljudi hrepenim po tem, 
da bi ljubil/a in bil/a ljubljen/a. 

Želim si ljubezni, na katero se bom lahko opiral/a. 
Toda prav v svojem hrepenenju se pogosto čutim osamljen/a. 

 

Podari mi ljubezen, ki me bo izpolnjevala, 
ki me bo vodila skozi vsakdan. 

Podari mi prijateljico/prijatelja, 
s katero/katerim  bom lahko delil/a svoje življenje. 

In varuj najino ljubezen, 
da nama od premnogih obveznosti 

ne zdrsi iz rok. 
Naredi me občutljivega/vo, 

da ljubljene/ljubljenega s svojo ljubeznijo 
ne bi obremenjeval/a ali omejeval/a. 

 

Podari moji ljubezni notranjo svobodo 
in obenem zaupanje in trdnost, da mi bo hrana za življenje. 

 

Po: A. Grünu 

 



10. 2.  NED 5. nedelja med letom / Iz 6, 1-8, 1Kor 15,1-11, Lk 5,1-11 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 V zahvalo in priprošnjo za božji blagoslov 
Cerklje 10'30 Franc in Rozalija Bevc 
11. 2. PON Lurška Mati božja 

Krška vas 18'00 Baznik Anton 
12. 2. TOR Feliks, opat - pust 

Bolnica Brežice 19'00 Špiler 
13. 2. SRE PEPELNICA 

Krška vas 17'00 Ivan Koretič 
Cerklje 18'00 Dragan Radosavljevič, 30. dan 
14. 2. ČET Valentin, mučenec 
Cerklje 6'30 Po namenu 
15. 2. PET  Klavdij, redovnik 

Krška vas 18'00 Leopold in Jože ter starši Beribak ter iz družine Koprivc 

16. 2. SOB Onezim, škof 
Cerklje 7'00 Po namenu /OD 9'00 do 12'00 - ORATORIJSKI DAN 
17. 2. NED 1. postna nedelja / 5Mz 26,4-10, Rim 10,8-13, Lk 4,1-13 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Jankovič Jože, obl. / Olga Baškovič 
Cerklje 10'30 Marinček Aleksander 

Pri maši sodeluje 2. razred/ po maši srečanje za starše   
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT - ŽPS 
18. 2. PON Frančišek Regis, mučenec 

Mirenski grad  Po namenu 
19. 2. TOR Barbat, škof 

Mirenski grad  Po namenu  
20. 2. SRE Leon Siciljski, škof 

Mirenski grad  Po namenu 
21. 2. ČET Peter Damijani, škof 

Mirenski grad  Po namenu 
22. 2. PET Sedež apostola Petra 
Cerklje 18'00 Julka Pleterski, obl. /čaščenje Najsvetejšega 
23. 2. SOB Polikarp, škof 
Cerklje 7'00 Po namenu 

24. 2. NED 2. postna nedelja / 1Mz 15, 5-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 
Cerklje 7'00 Starši Zorko in brata 

Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje  10'30 Ivana Rudman 

Pri maši sodeluje 6. razred/ po maši srečanje za starše   
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT - birmanci 1. skupina 
25. 2.  PON Nestor, škof 

Krška vas 18'00  Zajc Marjan, 30. dan 
26. 2.  TOR Aleksander, škof  
Cerklje  10'00 Hrovat Marija 
27. 2.  SRE Baldomir,spokornik 
Cerklje 18'00 Tilka in Franc Unetič ter starše Unetič 
28. 2.  ČET Roman, opat 
Cerklje 6'30 Po namenu  
1. 3.  PET Feliks, papež - prvi petek 

Cerklje 18'00 družina Račič, Gor. Skopice /po maši čaščenje Najsvetejšega 
2. 3. SOB Neža 

Krška vas  7'00 Vegelj Ana, obl. 
3. 3. NED 3. postna nedelja / 2Mz 3,1-15; 1 Kor 10,1-12; Lk 13,1-9 

Cerklje 7'00 Franc in Marija Potokar  
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje  10'30 Starši Žičkar in stari starši Žičkar 

Pri maši sodeluje 3. razred/ po maši srečanje za starše   
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT -  birmanci 2. skupina 
4. 3. PON Kazimir 

Krška vas 18'00 Zajc Marjan 
5. 3. TOR Olivija, mučenka 

Cerklje 6'30 Stanka Galič in Vida Kovačič 
6. 3. SRE Fridolin, opat 

Cerklje 6'30 Po namenu 
7. 3. ČET Pavel, škof 

Krška vas 18'00 Marija Tomše, obl. 
8. 3. PET Janez od Boga, redovni ustanovitelj 

Cerklje 18'00 Žibert Franc, Gor. Skopice 



9. 3. SOB Frančiška Rimska, redovnica  
Cerklje 16'30 Spoved za prvoobhajance 
Cerklje 18'00 Zorič Natalija in Anton 
10. 3. NED 4. postna ned. / Joz 5,9-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-32 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Jože, Karolina in vsi ++ iz družine Ajster 
Cerklje 10'30 Branko Ambrožič  

Pri maši sodeluje 5. razred/ po maši srečanje za starše  
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT - birmanci 3. skupina 
11. 3.  PON Benedikt, škof 
Cerklje 18'00 Alojz in Karolina Gasior 
12. 3.  TOR Inocenc I., papež 
Cerklje 18'00 Aleš in Rozalija Bevc 
13. 3. SRE Kristina, mučenka 
Cerklje 18'00 Franc Janc, mlajši 
14. 3. ČET Matilda, kraljica 
Cerklje 6'30 Marija Horžen, Gor. Skopice 
15. 3. PET Ludvika de Marillac, redovnica 
Cerklje 18'00 Janez in Marija Zorko  
16. 3.  SOB Herbert, škof 
Cerklje 7'00 Po namenu 
17. 3. NED 5. postna - tiha nedelja/ Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 
Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Franc Bradule 
Cerklje 10'30 Marija in Karel Butara 

Pri maši sodeluje 4. razred/ po maši srečanje za starše   
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT - birmanci 4. skupina 

Vsak čas ima svoj namen … 
Čas pustnih norčij nas vabi, da se znamo poveseliti na igriv način. 
Nadenimo si maske in se posladkajmo s slastnimi krofi, a le ne 
pozabimo, da se da veseliti tudi brez greha. Naj naše veselje ne bo 
zlobno, škodoželjno … Naj krofi ne bodo priložnost za 
požrešnost.  
 

Pustni čas bo pepelnična sreda prevesila v čas posta. Ta je 
vzpodbuda, da se znam čemu tudi odreči, da si znam v svojem 
življenju zavestno postaviti nalogo, ki jo zvesto izpolnjujem. 
Katero boš v letošnjem postnem času  izbral-a ti? 
 

In kadar se postite,  
ne bodite kakor  
čemerni hinavci;  

grdijo si namre č obraze,  
da bi ljudem pokazali,  

da se postijo.  
Resni čno, povem vam,  
svoje pla čilo so prejeli.  
Kadar pa se ti postiš,  
pomazili svojo glavo  

in si umij obraz,  
da ne pokažeš ljudem,  

da se postiš,  
ampak svojemu O četu,  

ki je na skrivnem.  
In tvoj O če, ki vidi v skrivno,  

ti bo povrnil.   
 

(Mt 6,16–18) 
 

Od 17. do 22. februarja bom na katehetskem simpozij u na Mirenskem 
gradu.  

 

IGRA "V IMENU LJUDSTVA" 
Igro, "V imenu ljudstva", ki govori o škofu Leni ču smo do 
sedaj predstavili trikrat v Cerkljah in v Ljubljani , Sodražici 
ter Stari Loki. Igra je bila povsod dobro sprejeta ter številčno 
dobro obiskana. 24. februarja ob 17'00 jo bomo igrali še v 
Novem mestu v Baragovem zavodu. S tem je letošnja sezona 
zaključena. Med igralci je bilo sklenjeno, da jo bomo ponovno 
igrali po 15. oktobru letos. Prostovoljni prispevki so 
namenjeni pokritju stroškov in vetrolovu v župnijski cerkvi.  
 



Dan posvečenega življenja – svečnica, 2. 2. 2013 
ob 10.00, Cerklje ob Krki - škof msgr. Andrej Glavan 

UVOD PRED BLAGOSLOVOM: 
Drage sestre redovnice, bratje redovniki, člani skupnosti posvečenega in apostolskega 
življenja, dragi cerkljanski farani! V duhu smo združeni z vsemi redovniki in redovnicami 
po vsem svetu, ki danes obhajajo dan posvečenega življenja. Kar okrog 200.000 je 
redovnikov in 580.000 redovnic. Med temi je tudi okrog 67.000 menihov in klavzurnih 
redovnic. Od teh so v naši škofiji navzoči kartuzijani iz Pleterij in karmeličanke iz Mirne 
Peči, ki so poslali posebne pozdrave in izražajo duhovno bližino. 
 Današnji praznik nosi dvojno ime: Jezusovo darovanje in svečnica. Ime svečnica je 
povezano z današnjim blagoslovom sveč. Sveča je prastar simbol luči in darovanja, zato je 
bl. papež Janez Pavel II. izbral ta dan za dan posvečenega življenja, da redovniki vsako leto 
obnovite svoje redovne obljube pokorščine, uboštva in čistosti. Vsi pa se zahvaljujemo za 
neprecenljiv dar redovnih karizem in za vsakega od vas, pa ne le za to, kar delate, ampak za 
to, kar »ste«. 
V 4. desetki veselega rožnega venca – »ki si ga Devica v templju darovala« - premišljujemo 
vsebino današnjega praznika. Vživimo se v to skrivnost. Marija nosi v naročju Jezusa, Jožef 
najbrž skromen dar, 2 grlici ali dva golobčka, čeprav bosta darovala najdragocenejši dar, 
Jezusa. Sveti Duh je v tej uri navdihnil starčka Simeona, da je v detetu, ki sta ga Jožef in 
Marija prinesla, prepoznal Mesija – božjega maziljenca in ga razglasil za luč narodov. 
Zdaj bomo blagoslovili sveče, ki jih bomo spet prižgali pred evangelijem. 
HOMILIJA: 
Dragi bratje in sestre! 
V ospredju današnjega praznika je Jezus – luč sveta. On je božje Sonce, ki prinaša 
življenje in sije na naši poti, tudi in zlasti v najtemnejših nočeh življenja, od krsta 
do smrti, ko nam ugasne zemeljska luč in nam bo – tako verujemo in upamo – 
zasvetila večna luč. Bog sam, Jezus je Sonce, ki jasni, vedri, napolnjuje s svetlobo 
in smislom dneve našega življenja. 
Razodetje že v SZ večkrat imenuje Boga luč. »Gospod je moja luč in moja rešitev,« 
večkrat molimo s psalmistom. Apostol Pavel je pisal kristjanom, da so bili nekdaj 
tema, zdaj pa so luč v Gospodu. Predvsem pa je Jezus sam večkrat dejal, da je luč 
sveta in kdor bo šel za njim, ne bo hodil v temi. Luč je njegova beseda. Pesem, ki jo 
pojejo mladi, pravi: »Luč, ki sveti ti zvesto, božja je beseda, bolj jo ceni, bolj jo 
ljubi kot zlato.« Če to besedo živimo, smo tudi mi luč. 
V Katoliški Cerkvi predstavljajo znamenja in simboli veliko bogastvo. V njeni 
2.000-letni zgodovini se je vztrajno ohranjal smisel teh znamenj, ki sežejo 
mnogokrat globlje kot besede. Znamenja spregovorijo direktno srcu. 
Tudi v dobi neonskih luči smo v cerkvi ohranili sveče, brez katerih si ne moremo 
predstavljati bogoslužja, bodisi da so na oltarju ali ob njem.  
Naj nam zdaj ta znamenja spregovorijo, ko jih bodo prinašali predstavniki različnih 
življenjskih obdobij na oltar. Omenil sem že, da nas sveča spremlja v vseh obdobjih 
življenja od krsta do smrti. 

1. Zdaj prinaša svojo krstno svečo deček. Ko jo je duhovnik prižgal pri 
velikonočni sveči in dal očku, mu je rekel: »Sprejmi Kristusovo luč.« To je bilo 
naročilo in opozorilo: »Od tega Jezusa bo prišla luč v tvoje življenje. Naj bo to luč 
na tvoji poti, svetilka tvojim nogam.«  
(Tvoja milost je prižgala prave vere svetlo luč, / pot v nebesa pokazala, rajskih vrat 
nam dala ključ. / Torej se resnic držimo, ki jih Jezus nas uči: / če zvesto po njih 
živimo, sveti raj nam podeli.) 
2. Približno 9 let po krstu prejme mlad človek pri prvem svetem obhajilu ali že 
pri prvi spovedi drugo svečo na pot zveličanja. Srečni in z žarečimi očmi so jih ob 
prvem srečanju z živim Jezusom nosili prvoobhajanci. Tam jim je bilo rečeno, da 
morajo odslej že tudi oni paziti da jim ta luč vere nikoli ne ugasne.  
(Src mladostnih sončni žar / sprejmi po Mariji v dar. / Vsa hotenja in stremljenja / 
ti ravnaj, krmar, / ti ravnaj, krmar!) 
3. Mladostni dobi sledi odločitev in izbira stanu. Odločitev za zakon ali 
posvečeno življenje je odločitev za služenje in darovanje. Naš akademik in 
duhovnik dr. Trstenjak je večkrat rekel: »Kdor ne pride do spoznanja, da se s 
poroko začenja življenje za druge, vsaj 1 uro pred poroko, že stopa v zavožen 
zakon.« Enako velja za odločitev za posvečeno življenje in duhovniški poklic. 
»Daritev bodi ti življenje celo,« velja za vse. Mlada zakonca in redovnica prinašajo 
sveči kot znamenje darovanega življenja in služenja. Na ti sveči so gledali v težkih 
trenutkih življenja, ki so jih gotovo spremljali v življenju. Lahko bi rekli, na vseh 
teh svečah je zapisano geslo letošnjega dneva posvečenega življenja: »Ne boj se, 
samo veruj.« (Lk 8,50). Vera, ki jo vodi ljubezen, premika tudi gore. 
(Darujemo vdano ti svoje srce, / dejanja, besede, vse misli, želje. / Kristus kraljuj, 
Kristus zmaguj! / V hostiji sveti nam gospoduj!) 
4. Blagor nam, če gledamo na življenje, v kateremkoli poklicu – v zakonu, 
politiki ali v službi bolnikom – kot na služenje. Potem bomo dočakali večer 
življenja mirno in dobili milost, da bomo z lučjo vere prestopili tudi portal večnosti. 
Svečo prinaša gospa, ki je pomagala možu, da je z lučjo posvečujoče milosti 
prestopil iz tega sveta v luč večnega življenja. Vsi prosimo za milost, da bi nam 
nekoč, na smrtni postelji, nekdo omogočil prejem sv. popotnice, ki nam bo odprla 
nebeška vrata, ali da nam nekdo prižge svečo znamenje večne luči.  
(Tolaži nas, Mati, v nevarnosti zdaj, / ob smrti odpri nam preblaženi raj. / Ave … / 
Naj duša v ljubezni krščanski gori / in tebe, Devica, na veke časti. / Ave …) 
Zdaj pa pripravimo srca za evharistijo. Vanjo položimo tudi zahvalo za pričevanje 

posvečenega življenja naših bratov in sester. Naj bo zahvala hkrati priprošnja za 

nove duhovne poklice. Amen. 


