
Drobtinica iz YOUCATA – katekizma za mlade
 

Kaj je krst? 
 

Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; 
vhodna vrata v Cerkev in začetek 
trajnega občestva z Bogom. 
(KKC 1213–1216, 1276–1278) 
 

Krst je osnovni zakrament in pogoj za vse druge zakramente. 
nas z Jezusom Kristusom, vključi nas v njegovo odrešilno umiranje na 
križu, s tem nas osvobodi oblasti greha in nam omogo
življenje brez konca. Ker je krst zaveza z Bogom, ga mora 
potrditi s svojim »da«. 
 

 
 

Zakaj Cerkev vztraja pri praksi krščevanja otrok?
 

Cerkev od starih časov vztraja pri krstu otrok. Za to obstaja razlog: preden 
se mi odločimo za Boga, se je Bog odločil za  nas. Krst je torej milost, 
nedolgovan dar Boga, ki nas brezpogojno sprejema. Verni starši, ki ho
za svojega otroka najboljše, hočejo tudi krst, ki bo otroka reši
izvirnega greha in oblasti smrti. 
(KKC 1250, 1282) 
 

Krst otrok predpostavlja, da bodo krščanski starši krš
vero. Krivic je iz napačno razumljene liberalnosti otroku krati
Kot otroku ne moramo kratiti ljubezni, da se pozn
ljubezen, tako bi bilo krivično, če bi verni starši svojemu otroku kratili 
Božjo milost v krstu. Kot je vsak človek rojen s sposobnostjo govora, 
govoriti pa se mora naučiti, tako je tudi vsak 
sposobnostjo verovanja, vero pa mora spoznati. Seveda krsta ne 
moremo nikomur vsiliti. Kdor je prejel krst kot majhen ot
pozneje v življenju »ratificirati« - to pomeni: treba ga je sprejeti, mu 
izreči svoj »da«, da postan rodoviten. 

 
KRAŠENJE 
januar Hrastje Dolenji del Skopic
februar Račja vas Gorenji del Skopic
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 
nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Kljub temu vetru, ki je prepihal te kraje, 
drevo življenja ostaja, ker ima trdne 
korenine. Kdo ne bi obstal ob tem viru 
čudovite lepote Božjega stvarstva izpod 
Gorjancev in ob Krki. Ljudi niso 
odnesle niti težke razmere, niti 
povodnje. Celo, ko je voda zalila celo 
vas Zasavje, so ti v večini našli svoj 
novi dom v neposredni bližini, na 
Skopicah in v Krški vasi. Naj k 
trdoživost in ponosu živečih doma
doprinese tudi pričujoča knjiga Davida Smukovi
knjige »njihov spomin ne bo izginil, njihovo ime bo živelo iz 
v rod. Blagoslovljen bodi njihov spomin!«
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KO STOJIŠ OB JASLICAH, 
JEZUSU ODPRI SRCE. 
ČE SE V TEBI NE RODI, 
POTEM JE VSE ZAMAN, 
BOŽIČA NI IN SREČE NI. 

 
 



 

1. 2. SOB Brigita Irska, opatinja 
Leničev dom  ++ teti in sorodnike 

2. 2. NED Jezusovo darovanje – svečnica/ Mal 3,1-4; Heb 2,14-18; Lk 2,22-40 
Cerklje 7'00 Smukovič Marija Milena, 30. dan 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'00 Zorko Franc, obl. 

9. 1. ČET PIJ IX., PAPEŽ 
Cerklje 6'20 Za rajne 

10. 1. PET Gregorij Niški, škof, cerkveni uč. 
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; Ps 29; Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 
Cerklje 7'00 Franc Žerjav, 7. dan  / 

za farane 
Krška vas 9'00 Baškovič Olga 
Cerklje 10'30 Marija Milen Smukovič, 7. dan  

Ana in Franc Pflege 

13. 1.  PON Veronika Milanska, devica 
Krška vas 17'00 Zajc Marjan obl.  
Cerklje 18'00 Anton Vegelj, 30. dan 

14. 1.  TOR Feliks, duhovnik 
Cerklje 6'20 Po namenu 

15. 1.  SRE Pavel, puščavnik 
Cerklje 18'00 V zahvalo za opravljeno šolo 

Za srečo in zdravje v družini 
Cerklje 18'45 Srečanje za člane ŽPS in Gospodarski svet. 

16. 1. ČET Honorat, škof 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajno 

17. 1.  PET Anton (Zvonko), puščavnik, opat 
Cerklje 18'00 Račič Anton in Janez  

Baznik Anton, godovna 

18. 1.  SOB Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka 
Krška vas 17'00 Miro Ograjšek, obl. 

19. 1.  NED 2. ned. med letom / Iz 49,3-6;Ps 40; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 
Cerklje 7'00 Viljem Grojzdek, 5. obl. 

Račič Emil  
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Veronika in Avguštin Jabuka  

dr.  Marija Hrovat Lebar 
Cerklje 18'00 V IMENU LJUDSTVA (zadnja predstava) 

20. 1. PON Fabjan, papež, mučenec 
Krška vas 18'00 Starša in Ivan Tomše ter Stanka Prah 

21. 1.  TOR Agnes ( Neža, Janja), devica, mučenka 
Cerklje  6'20 Po namenu za rajne 

22. 1.  SRE Vincencij, diakon, mučenec 
Cerklje 18'00 Franc Pavlovič 

23. 1.  ČET Zaroka Marije in Jožefa 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajne 

24. 1.  PET Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj 
Cerklje 17'00 Jože in družina Arh 

Leničev dom 18'00 Začetek duhovnih vaj za birmanke (dekleta) 

25. 1. SOB Spreobrnitev apostola Pavla 
Cerklje 17'00 Sv.  krst  

Leničev dom  Po namenu za rajnega 

26. 1. NED 3. nedelja med letom – ned. Svetega pisma 
Iz 8,23; 9, 1-3; 1 Kor 1,10-17; Mt 4,12-23 

Cerklje 7'00 ++ Kodrič, Lenič in Frančiška Mohor 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Ivan in starši Urbanč (zaključek duhovnih vaj) 

27. 1. PON Angela Merici, dev., ustanov. uršolink 
 Krška vas 18'00 Ferenčak Viktor in vsi ++ Ferenčak 

28. 1. TOR Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj 
Cerklje 18'00 Terezija Mladkovič 

29. 1. SRE Konstancij, škof 
Cerklje 18'00 Za brata Franca in mamo Ano Vintar 
30. 1. ČET Martina, mučenka 
Cerklje  6'20 Po namenu za rajne 
31. 1. PET Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj selezijancev 
Cerklje 17'00 Za vse ++ iz družine Gorišek 

Leničev dom 18'00 Začetek duhovnih vaj za birmance (fantje) 



3. 2. PON Baž, škof, mučenec 
Krška vas 18'00 Za vse ++ iz družine Les 

4. 2. TOR Jožef Leoniški, kapucin, misijonar 
Cerklje 6,20 Za duše v vicah 

5. 2. SRE Agata, devica, mučenke 
Cerklje 18'00 Franc Žarn, 30. dan 

6. 2.  ČET Doroteja, mučenka 
Cerklje 6'20 + teta Fortuna Jožefa 

7. 2.  PET Rihard, kralj 
Krška vas 18'00 Za mamo in vse ++ iz družine Dornik 

8. 2.  SOB Hieronim – PREŠERNOV DAN 
Cerklje 7'00 Ob obletnici v zahvalo in priprošnjo 
Cerklje 9'00 - 12'00 ORATORIJSKI DAN 
Cerklje 18'00 - Predstavitev knjige Korenine cerkljanske fare 

9. 2.  NED 5. nedelja med letom / Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Cerklje 7'00 Jožefa in Janez Špiler, brat Jože, sestra Vida in Tone 

Janževec  
Krška vas 9'00 Brat Ivan, sestra Francka ter vsi ++ Koretič 
Cerklje 10'30 Za farane 

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. 

 
STATISTIKA ZA LETO 2013 
Krsti 
V letu 2013 je bilo krščenih 22 otrok, in sicer 11 deklic in 11 fantov; 6 zakonskih (lansko 
leto 9), 2 civilno zakonska in 14 nezakonskih. V lanskem letu je bilo prav tako krščenih 22 
otrok (enako leto prej). 
Pogrebi 
V letu 2013 je bilo 18 pogrebov. 6 moških in 12 žensk; 11 previdenih, 7 neprevidenih; 7 jih 
je imelo srčne bolezni (kap); 5 – rak, ostali druge bolezni ali nesreče. Povprečna starost 
umrlih je 76, 67 let. (Lansko leto 80'03 leta / 79/ 73 / leta 2008 75,3 leta.) Povprečna starost 
moških je bila 63 let, žensk pa 83'5 let. Najstarejša je imela 99 let, najmlajši pa 39 let. (Leta 
2012 je bilo 27 pogrebov; 2011 je bilo 28 pogrebov / 2010 − 17 pogrebov; v letu 2009 je 
bilo 19 pogrebov, v letu 2008 je bilo 22 pogrebov.)  
Poroke 
Letošnje leto so bile 3 poroke, lansko leto dve poroki, predlanskim 16. Veliko blagoslova za 
župnijo je, če je veliko porok.  
 
Prvoobhajancev je bilo lansko leto 14, leto prej 18 / 19 / 17 / 24 / 15.  
 

Kratek pregled pastorale 
V letu 2013 smo obhajali 150-letnico župnije. Bogu hvala za našo župnijo. Obletnica 
nekako sovpada z izidom knjige "Korenine Cerkljanske fare", ki bo velika obogatitev za 
pisano zgodovino našega kraja.  
V začetku leta smo nekajkrat uprizorili igro "V imenu ljudstva". Igra je bila lepo sprejeta. 4. 
januarja letos in 19. januarja bosta še zadnji dve predstavi. Vabljeni.   
Januarja smo si lahko ogledali Muzikal o Materi Tereziji, izredno lep projekt in sem vesel, 
da smo ga lahko gostili tudi v naši župniji. Skupaj s škofijo smo v februarju v naši cerkvi 
obhajali dan posvečenega življenja. Opravili smo tri romanja, in sicer na Brezje in v Vrbo, 
na Zasavsko sveto goro ter na Trsat in Goli otok.  
Karitas je lepo deloval po svojih zmožnostih in zavzeto pomagal pri župnijskih dogodkih. 
Pred veliko nočjo in še posebej sedaj pred božičnimi prazniki so člani obiskali okoli 120 
bolnih in ostarelih in jim posvetili majhno pozornost. Posebej zahvala Vilmi Kerin za vse 
požrtvovalno delo. Lepo deluje tudi delavnica klekljaric, saj so številne kapele dobile nove 
ročno izdelane prte. Bog povrni.  
V okviru Kolpingove družine so organizirali predavanja in tudi sicer pomagali pri 
župnijskih dogodkih, predvsem oratoriju. Hvala predvsem Ireni Rudman, da Kolping lepo 
deluje.   
V adventu smo pripravili vsako nedeljo eno kratko igro in jo lepo zaključili z božičnico.  
Posebej sem vesel, da se je v letošnjem šolskem letu pričela družinska kateheza. Zaenkrat je 
vanjo vključenih 5 družin, ki so med seboj lepo povezane. Zahvala Jožici Škulj in ostalim 
katehistinjam, da je uspelo zagnati ta projekt. Bogu hvala in naj bo blagoslov.   
Imeli smo škofovo vizitacijo. Škof se posebej zahvaljuje vsem iskrenim in zavzetim 
sodelavcem za delovanje.  
Oratorij je obiskovalo okoli 85 otrok in okoli 20 animatorjev. Imeli smo tudi nekaj 
oratorijskih dni.  
Med letošnjimi župnijski dnevi smo gostili g Vinkota Veglja, Jožeta Miklavčiča, Toneta 
Gnidovca ob njihovih obletnicah. Blagoslovili smo nov vetrolov v cerkvi, ki je delo Vilija 
Grojzdka.  
Miklavž je obdaril 61 otrok in mlade sodelavce. Hvala Štefki Bevc za celotno organizacijo 
in Matjažu Špilerju in sodelavcem za izvedbo. Miklavža so gostili tudi v Krški vasi.  
Gostili smo mlade pevce in instrumentaliste iz Ježice, ki so v naši cerkvi ustvarili nepozaben 
koncert. Hvala tudi Planini za izvedbo lepo pripravljenega Božičnega koncerta.  
O vasi Boršt je izšla knjiga Boršt skozi čas, ki je delo Silvestra Lopatiča.  
Gotovo je bil še kakšen dogodek, ki je v tem letu zaznamoval naše življenje, predvsem smrt 
in rojstvo naših dragih.  
So pa glede pastorale velikega pomena tudi redne svete maše. Pri vseh mašah je v povprečju 
ob nedeljah približno 380 vernikov, med tednom v povprečju okoli 10. Vsak dan se pol ure 
pred mašo moli Rožni venec. Ministrantov je malo. Letos so bili sprejeti 4-je novi. Želel bi 
si bolj vestnega ministriranja tudi med tednom. Hvala vsem rednim bralcem, predvsem 
tistim med tednom in vsem ki v cerkvi skrbite da so prte pri maši vedno zgledno urejeni.  
Otroški zbor je letošnje leto kar lepo deloval. Nekoliko težje je bilo zadnji mesec. Bi si pa 
želel, da bi se dobil stalni voditelj otroškega zbora.  
Pohvalno je, da je oživel znova mladinsko-odrasli pevski zbor. Vaje imajo redno in jih vodi 
Andrej Resnik iz Rake. Hvaležen sem tudi odraslemu zboru, ki vztraja, Rajku in Tinetu 
zahvala za vodenje zbora in da resnično znate ob večjih slovesnostih in na reviji priti skupaj 
tudi pevci iz Krške vasi. Skupaj vas je bilo 33. 



  
Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke je 40. Pri svetopisemski skupini 
smo letos brali knjigo Razodetje.  
Veliko dobrega dela v pastorali naredijo sestre usmiljenke. Posebej se zahvaljujem tudi za 
pomoč katehistinjam in posameznim članom pastoralnega in gospodarskega sveta, članom 
Karitasa in Kolpinga ter ključarjem in drugim župljanom, ki pomagate pri delu za nebeško 
kraljestvo. Ogromno je vredno tudi delo krasilk, in tistih, ki ohranjate okolico cerkve vedno 
lepo urejeno. Hvala vam. V Krški vasi se posebej zahvaljujem Silvotu, ki redno ob nedeljah 
in med tednom vse poskrbi za mašo, Grmovškovim za urejeno okolico ter Prahovim 
predvsem za zvonjenje za pokojnike.  
GOSPODARSTVO 
Glede gospodarstva - Največja pridobitev letošnjega leta je nov vetrolov. Lepa so tudi nova 
vrata v župnišče iz zadnje strani, ki jih je izdelal Andrej Turšič mlajši. V zakristiji so na 
stenah 4 uokvirjene slike akademskega slikarja Gregorja Smukoviča. Preuredili smo sobo 
zraven kuhinje, spuščen in izoliran je strop in je sedaj primernejši prostor za razna srečanja, 
v njej je nekaj knjižnih omar, ki jih je izdelal Vili Grojzdek. Hvaležen sem tudi za 
izboljšano garažo, ki ste jo v celoti naredili sami in ni bilo s cerkvene strani nobenih 
stroškov. Andrejaš Marjanu hvala za 4 kubike betona, Ivkotu Zorku za izravnavo, Andreju 
Turšiču za opaž, Ilc Francu za vrata in vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri tem delu. V 
Krški vasi pa posebej hvala Francu Germovšku in Jurečič Francu ter vsem vam, ki ste 
prostovoljno postavili novo lično ograjo pri hišici. Hvala tudi Klemenu Zorku, Metki Špiler 
ter družinski katehezi za izdelane jaslice v Cerkljah ter Silvotu Lubšina za lepe jaslice v 
Krški vasi.  
Vsi stroški in računi so plačani, tako da vstopamo v novo leto brez dolgov. To nikakor ne bi 
bilo izvedljivo, če ne bi bilo vašega prostovoljnega dela, zanimanja za župnijo in 
prostovoljnih darov, ki jih namenite za župnijo. Res en velik Bog povrni vsem, ki z župnijo 
živite in jo dojemate kot svojo družino. Hvala.  
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
je kar lepo uspela. Nekatere pa zaradi pomanjkanja skupin ni uspelo obiskat. 
Z vašo pomočjo smo v trikraljevski akciji in v adventni akciji za misijone 
zbrali 1946'75 evra. Na Črešnjicah, Zasapu in Hrastju so prav tako Koledniki 
zbirali v dober namen za družino v stiski in so zbrali 915 evrov. Bog povrni. 
Med nami je bil v nedeljo 5. 1. misijonar p. Lojze Podgrajšek, ki se 
zahvaljuje za darovane prispevke, ki ste jih med mašo namenili njemu, 
posebej še enemu dobrotniku, ki je daroval 500 evrov. Ostalo pa se je zbralo 
809 evrov. Tudi darove, ki ste jih namenili pri ponovni predstavi "V imenu 
ljudstva" smo namenili v ta namen - za šolo revnih v Malaviju - zbralo se je 
393 evrov.  Hvala vam za vašo darežljivost. Bog povrni z obilnim 
blagoslovom.  
PREDSTAVA V IMENU LJUDSTVA 
Zadnjič si boste lahko ogledali predstavo 19. 1. 2014 v dvorani gasilnega 
doma.  Lepo povabljeni.  
 

DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE 
Dekleta bodo imela duhovne vaje od 24. do 26. januarja v Leničevem domu. 
Gostja pri duhovnih vajah bo s. Mirjam Cvelbar.  
Fantje pa bodo imeli duhovne vaje teden kasneje. Gost duhovnih vaj bo p. 
Marko Senica.  
Sestanek za vse starše pred duhovnimi vajami bo 19. 1. po maši ob 
10'30.  
PREŠERNOV DAN 
DRAGI PESNIK FRANCE! 
Mika me malo pokramljati s teboj, saj že vse leto čakaš na kako pošto z zemlje. Nekaj me 
žalosti: dalj ko te poznamo, manj zares zanesljivega vemo o tebi. Gotovo zato, ker preveč 
samozvano razlagamo vsako tvojo besedo, korak, odločitev, dejanje. V tem tisočletju skoraj 
da ne gre drugače. Podprti z mnogimi vedami in mejnimi znanostmi si drznemo tudi iz 
približnih dejstev izbrskati nekakšno gotovost. Zato smo tvoje ribniško otroštvo prav lahko 
prekrili s travmo spolne nadlegovanosti, krajnsko kalvarijo pa s poceni kvantaštvom. Kaj bi 
mogli umestiti v vmesni čas drugega kot silovit naval tvoje nepotešljive strasti? 
Reci, kar hočeš, ampak nekaj tvojih vrhunskih verzov pa v šolskih berilih nikoli ne bo 
manjkalo; upam. Pred kratkim je veljal Krst kot obvezno branje srednješolcev in temu je 
sledil obvezni esej. Naj ti potožim: o tisti zadevi tam okrog slapa Savice brhka srednješolska 
esejistka ni razumela popolnoma nič. Kaj vse da si navlekel skupaj iz krščanske ropotarnice! 
Res te danes skoraj živ krst ne more več razumeti. Zadoščalo bi, če bi pesnil o rožicah in 
vincu, ne pa o nekakšnem vzvišenem žrtvovanju. 
Sploh pa, kaj neki si pridobil s tem, da te je nekaj zanesenjakov kanoniziralo za največjega 
slovenskega pesnika, da zdaj ne gre več brez vsakoletne prazne slave tvojemu imenu! Zelo 
me žalosti, ker si sicer vse leto pozabljen; med mnogimi razumniki nerazumljen, med 
številnimi kar nepoznan, med delovnim ljudstvom veljaš za pijanca in kvantača, šolarji pa 
trdijo, da si ful smotan. 
Moj dragi predragi France, Ribičev iz Vrbe! Ti velikan duha, ti poštenjakar starega kova! 
Nejeveren, a vendar večen. Ki si umrl »spvedan in v sveto olje djan«. Prijatelj bl. Antona 
Martina, s katerim sta rada razdirala šale. Dosledno pravičen doktor prava, izplačan z 
domačije z doto petdesetih goldinarjev. Pesnik po Božje navdihu. 
Hvala ti prav za vse in tega je veliko; nemara več kot zaslužimo. Brez tebe nas v svetu ne bi 
bilo med velikani srca in duha. 
Lepo pozdravljen! 

Berta Golob, Ognjišče 2/13 

Otroci dopoldne vabljeni na oratorijski dan od 9'00 - 12'00.   
Letošnji Prešernov dan bomo obogatili s predstavitvijo knjige Davida 
Smukoviča: "Korenine Cerkljanske fare" Lepo vabljeni v dvorano 
gasilskega doma Cerklje ob Krki v soboto, 8. 2. 2014, ob  18'00.  
 

.  
 

SREČANJE ZA ČLANE ŽPS IN GOSPODARSKI SVET. 
15. 1. ob 18'45 bo srečanje ŽPS in Gospodarskega sveta. 

Prosim pridite. 


