
 

MAJ 
Ovenčano obličje se odkrije, 
glej matere presvete in device. 
Cvetlic je majskih ona lik kraljice. 
Studenec je dobrote, vsak njo pije. 
 
Se rož'ca z rožco nežno skupaj zlije. 
V puš'elček prekrasni za oltar - dar. 
Ne dela takih mater kak zlatar. Kar 
le milost Božja nate iz nje sije.  
 
Življenje se z zelenjem poigrava; 
rumeno, rdeči vzorček vse prekrije. 
Vmes metuljčke dala je narava. 
 
In človek kot da rešen spet vzkljije, 
tako je lahka njega vedra glava. 
Najlepšo pesem svojo s Tabo bije.  

 
 
 

 
 

KRAŠENJE 
Maj Zasap / Gazice Dolenji del Skopic 
Junij Hrastje Gorenji del Skopic 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 
nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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BLAGOR JI, KI JE VEROVALA 
 
Kristjani Marijo velikokrat idealiziramo. V 
svoji pobožnosti jo poveličujemo kot bitje, ki 
je bilo že v času svoje zemeljskega življenja 
popolno in v svetosti nedosegljivo. Gotovo je 
bila Marija vzor popolnosti, ljubeznivosti in 
sočutja, vzor vernosti in izpolnjevanja Božje 
volje. Gotovo je tudi zato Marija poveličana v 
nebeški slavi in pri svojem Sinu zdaj kraljuje 
kot kraljica nebes in zemlje. Vendar Marija ni 
bila in ni nikakršna boginja. V času svojega 
zemeljskega življenja je morala tudi ona 
prehoditi dolgo in naporno pot vere. Kljub 
svoji izbranosti, kljub angelovemu oznanilu, 
da bo postala mati Odrešenikova, v 
nadaljnjem življenju in ob dogodkih, ki so se 
dogajali, Marija marsičesa ni razumela. 
Marija je bila človek kot mi in tako kakor mi 
je morala tudi ona skrivnost Jezusa Kristusa 
odkrivati postopoma.  
Marija je hodila po poti preizkušenj, skozi 
temne doline nerazumevanja Božjih poti in 
načrtov, tudi Božje odmaknjenosti, toda 
hodila je v neomajni veri in trdnem zaupanju v Boga in v izpolnitev njegovih 
načrtov. Bila je romarica na poti vere! Med sencami je iskala pravi Jezusov 
obraz. Tako tudi nam kaže pot vere in nam pomaga, da bi tudi mi iz človeškega 
občestva vedno bolj vstopali v občestvo vere v Božjega Sina Jezusa Kristusa. Naj 
nas v šmarničnih premišljevanjih opogumlja in nam odpira oči za poglobljeno 
vero. Naj preko nje prihajamo v globlji stik z Bogom. 

 

J. Kužnik 



Borščani s turističnim društvom Boršt vabijo vse krajane in ljudi dobre 
volje, da se udeležijo skupnega srečanja na Borštu pr' Lopatiču, kjer bo 
družaben večer in predstavitev knjige: Boršt skozi čas".  

1. 5.  SRE JOŽEF DELAVEC / 1 Mz 26-31; Mt 13, 54-58 

Cerklje 7'00 Žugič Marija in Jožica ter vse sorodnike 
Krška vas 9'00 Koretič Ivan 
Cerklje 10'30 Marija in Janez Pangeršič 

2. 5. ČET Atanazij, škof 
Cerklje 19'00 ++ Račič in Jakob Škrlec  

3. 5. PET Filip in Jakob, apostola 
Krška vas 18'00 Jan in Alojz Piltaver ter tri Antoni Račič 
Cerklje 19'00 Družina Ilc - Račja vas 

4. 5. SOB Florjan, mučenec 
Cerklje 18'00 Gramc Franc, obletna 

5. 5. NED 6. velikonočna nedelja / Apd 15, 29; Raz 21, 10-23; Jn 14, 23- 29 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Žokalj Marija, 30. dan 
Cerklje 10'30 MAŠA PO NAMENU GASILCEV  

6. 5. PON Dominik Savio, dijak in zavetnik ministrantov 
Krška vas 18'00 Sestra Kostrelič Ivanka 
Cerklje 19'00 Javernik Marija, 30. dan 

7. 5. TOR Gizela, opatinja 
Cerklje 19'00 Jože in 2 Katarini Báškovič ter Ivanka Škofljanc 

8. 5. SRE Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice 
Cerklje 19'00 Ana Potokar, 30. dan 

Vinko Lopatič, obl.  

9. 5. ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Krška vas 18'00 Marija in Franc Piltaver 
Cerklje 19'00 Račič Maks in Zalokar Janez 

10. 5. PET Job, svetopisemski mož 
Krška vas 18'00 Za botra Andrej Petrovčič 
Cerklje 19'00 Starši Grojzdek 

11. 5. SOB Mamert, škof 
Cerklje 18'00 Ivan in Rezika Močnik 
Boršt 19'00 Predstavitev knjige "Boršt skozi čas" - Silvester Lopatič 

12. 5. NED 7. velikonočna nedelja /Apd 7, 55-60; Raz 22, 12-20; Jn 17, 20- 26 

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Teta Milka Kovačič, obl.  
Cerklje  10'30 Jože Špiler 

13. 5.  PON Fatimska mati Božja 
Krška vas 18'00 Za pozabljene namene 
Cerklje 19'00  Petar Delivuk, obl. in starši 

14. 5.  TOR Bonifacij, mučenec 
Cerklje  19'00 Škofljanc Drago in starši 

15. 5.  SRE Izidor, kmet 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Retelj iz Gazic 

16. 5.  ČET Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 
Cerklje 19'00 Vladimir in Ljudmila Maligoj / po maši priprava na krst 

17. 5.  PET Jošt, puščavnik 
Krška vas 18'00 Ajster Marija, 2. obl.  
Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 4. obl.  

18. 5. SOB Janez I., papež 
Cerklje 18'00 Majda Zaletel in Alojz 

19. 5. NED BINKOŠTI / Apd 2, 1-11; Rim 8, 8-17; Jn 14, 15-26 
Cerklje 7'00 za farane 
Cerklje  10'30 Ana, Martin in Jožefa Duhanič ter starši Ignoti ter Dolmovič 

Krst po maši 
Cerklje 15'00 Ivan Preskar / MAZILJENJE IN SREČANJE ZA OSTARELE 

20. 5. PON Marija, Mati Cerkve 
Krška vas 18'00 Ferenčak Terezija, obl. in Karčič Terezija 
Cerklje 19'00 Škoflajnc Marija, obl., Škofljanc Viktor in Bogolin Stanislav 

21. 5. TOR Timotej, diakon in mučenec 
Krška vas 18'00 Frančiška in Franc Gerjevič in Janez Poldan 
Cerklje 19'00 Družina Unetič, Račič in Jakob Škrlec 

22. 5. SRE Emil, mučenec 
Cerklje 19'00 Husnjak Ivan, 1. obl. in starši 

23. 5. ČET Servul Tržaški, mučenec 
Cerklje  19'00 Pegam Jože in starši, obl. 

Za verne duše 
24. 5. PET Marija Pomočnica kristjanov 

Krška vas 18'00 Jarkovič Anton, obl. in sin Toni ter starši 
Cerklje 19'00 V čast Mariji Pomagaj za zdravje 



25. 5. SOB Beda Častitljivi, duhovnik 
Cerklje 18'00 Anton Račič 
26. 5. NED Nedelja Svete Trojice / Prg 8, 22- 31; Rim 5, 1-5; Jn 16, 12-15 
Cerklje 7'00 Martin Šoba in ++ družina Šoba in Marinčič 

Krška vas 9'00 Zagorc Marjan ter mama Alojzija Dornik 
Cerklje 10'30 Za farane 
27. 5.  PON ALOJZIJ GROZDE, mučenec 

Krška vas 18'00 Za rešitev duš 
Cerklje 19'00 Marija in starši Zlobko, Andrej Franko ter starši Franko 
28. 5.  TOR Just Španski 
Cerklje 19'00 Janez Gramc - Cerklje, starši ter starši Pirnar 
29. 5. SRE Maksim Emonski, škof 
Cerklje 19'00 Družina Unetič in Maligoj 
30. 5. ČET REŠNJE TELO IN KRI - zapovedan praznik 

CERKLJE 19'00 Gramc - Omerza / pri maši procesija 
31. 5. PET  Obiskanje device Marije - zaključek šmarnic 

Krška vas 18'00 Ivana Rudman 
Cerklje  19'00 Janez Kodrič, obl.  
1. 6.  SOB Justin, mučenec 

Cerklje 15'00 Poroka in krst 
2. 6. NED 9. navadna med letom/ Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 

Cerklje 7'00 Za farane 
Cerklje 9'00 Po namenu obhajancev - PRVO SVETO OBHAJILO 

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.  

 
Maj je. Mesec cvetja, v katerem se ponovno prebudi pomladno življenje v 
vrtovih, na drevesih in na poljih. Vse na novo zaživi, cvetovi, čebele, celo 
mravlje. Naj ostane človek, kristjan, kot led? Z Marijo se je začela pomlad 
novega krščanskega življenja. Kot je maj najbolj ljubek mesec, tako je 
Marija vsa lepa. Da bi to opazili, nam je v vzpodbudo šmarnična pobožnost. 

Po: A. M. Slomšku 

 
ŠMARNICE 
Šmarnice v naši župniji bodo v Cerkljah vsak večer ob 19'00, razen v 
nedeljo. Ob sobotah so šmarnice ob 18'00. V Krški vasi bodo šmarnice 
prav tako vsak večer ob 19'00, razen ob ponedeljkih in petkih, ko je tam 
maša ob 18'00. Prav tako je maša v Krški vasi tudi na vnebovhod, 9. 5. 
K šmarnicam spada dnevna božja beseda, šmarnično branje in litanije. 
V soboto v Krški vasi so šmarnice ob 19'00.  

IZLET NA VRTNARIJO REŠ 
Kolpingova družina organizira v četrtek, 9. 5., popoldanski izlet na Vrtnarijo 
Reš, ki je v kraju Mošnje pri Brezjah na Gorenjskem.  
Gre za družinsko vrtnarijo lani tragično preminule ge. Ruth Podgornih Reš, ki je bila 
ena najbolj znanih slovenskih svetovalk s področja zasaditev balkonskih rastlin, 
okrasnih vrtov, tudi grobov. Napisala je več knjig, redno je pisala za Družino in 
nekatere druge časopise, neumorno predavala po celi Sloveniji, delala načrte 
zasaditev in še kaj. Bila je tudi naša gostja, saj smo imeli njeno predavanja Urejanje 
grobov. Na vrtnariji imajo v ponudbi zelo veliko vrst rožic, zelišč, okrasnih grmovnic 
in sadnih sadik, ki jih v naših okoliških vrtnarijah ne morete kupiti. Na ogled so tudi 
že narejene zasaditve, zato je obisk vrtnarije prava hrana za dušo. 
Izlet bi začeli ob Blejskem jezeru, kjer se ustavimo, pomalicamo in popijemo kavo, 
nato gremo na vrtnarijo. Tam je najprej skupni uvod, v katerem nam bo 
predstavnica vrtnarije povedala o njihovi ponudbi in letošnjih trendih, nato cca 1,5 
ure časa za individualni ogled in nakupe. Na poti proti domu se ustavimo še na 
Brezjah za približno pol ure. Odhod je ob 12. uri , povratek pa med 21. in 22. uro 
zvečer. Izlet bo organiziran, če bo dosti prijav, cena pa bo določena glede na število 
prijavljenih. 
Prijavite se lahko pri Ireni Rudman, tel. 041/379-3 80 ali 
irena.rudman@gmail.com , do nedelje, 28.aprila. 

Irena Rudman 

 
MAŠA ZA GASILCE 
Kot običajno je ob godu sv. Florjana tudi maša za gasilce, ki bo letos 5. 5. 
ob 10'30 v Cerkljah. V Cerkljah obhajajo gasilci letos 110. obletnico 
delovanja, v Krški vasi pa 90-letnico. Iskrene čestitke.  
 
VETROLOV 
Vetrolov bo kmalu končan, ni pa še v celoti plačan. Še vedno zbiramo 
podpise za knjigo rojstev in knjigo umrlih, ki bosta v vetrolovu. Podpise 
lahko oddate v župnišču. 
 
BINKOŠTI - SREČANJE ZA OSTARELE 
srečanje za ostarele pripravlja Karitas, ob 15'00 je sveta maša s 
spodbudnim nagovorom ter maziljenje, po maši ob 16'00 pa je zunaj 
skupno srečanje. Vabljeni vsi, da skupaj naredimo lep dan za starejše. 
 
PRVO SVETO OBHAJILO 
Prvo sveto obhajilo bo 2. 6. Skupno srečanje s starši bo v nedeljo, 19. 5. 
(binkošti), ob 9'00. Srečanje je pomembno, zato pridite.  



 

Bog je z nami – oratorij 2013  
 

Letošnji oratorij govori po Narnijski zgodbi - POTOVANJE JUTRANJE 
ZARJE . Skupaj z glavnimi junaki Lučko, Edmundom in Evstahijem bomo 
prek zgodbe, katehez, molitve, iger, pesmi dobivali spodbude, da grem v 
življenjsko akcijo z Bogom tudi mi. 
 
Kdaj? 
Od 1. do 6. 7 . od 9.00 do 15.00, zaklju ček 7. 7. ob 9.00. 
 
Kdo?  
Vsi otroci od 5. leta starosti dalje . 
 
Cena: 30 evrov – za 1 otroka, 50 za 2 otroka, 60 – za 3 ali več. V primeru, 
da se otrok udeleži enega dneva manj je cena za 3 evre nižja (cena 
vključuje kosila, material za delavnice, kateheze in igre, ter izlet …) 
 

** od ponedeljka do petka **       

 
 
Prijavi se čim prej oz. do 9. 
6. 2013! 
 
Prijavnice s prijavnino sprejemamo v župnišču.  
 
 

PRIJAVNICA:  
Ime:________________________________ 

Priimek: ____________________________  

 

Datum rojstva: ______________________ 
 
Razred (če že hodi v šolo):____________ 

 

Naslov: ______________________________________  

 

Ime in priimek staršev:__________________________________  
 

E-naslov staršev: ____________________________________  
 

Telefon: _________________ GSM: _____________________  

Posebnosti (če se otroci ne bodo udeležili oratorija vse dni, alergija, dieta …): 

______________________________________________________________

____________________________________________________ 

JUTRANJE VARSTVO:             DA                     NE        

Od kdaj naprej (obkroži):  

                           a) 5.30     b) 6.00    c) 6.30    č) 7.00   d) 7.30   e) 8.00     f) 8.30 

Prosimo, da otroci prihajajo in odhajajo ob dogovorjenih urah. Tako bomo 

lažje in bolj kvalitetno izvedli načrtovani program.  
 

MAJICA ORATORIJ (obkroži ustrezno velikost - ne preveliko ... ):  
S /            M   /                L          /   XL           /   XXL  

S spodnjim podpisom potrjujem, da svoje/ga otroka/otroke v času oratorija, 

od 1. do 7. julija 2013, na lastno željo in odgovornost izročam v varstvo 

animatorjem, da so vsi podatki, ki jih navajam na prijavnici točni in da 

prevzemam odgovornost, če se moj otrok/otroci ne bo/bodo ravnal/ravnali 

po navodilih animatorjev, obenem pa zagotavljam, da bom v času oratorija 

dosegljiv na eni izmed zgoraj navedenih telefonskih številk. 

 

Podpis skrbnika:_____________    Udeleženca: ______________ 
 

8'30  ~ Zbiranje otrok 

9'00 

 ~ Začetek oratorija, dvig 
zastave, 
    kratka jutranja molitev, 
zgodba 

9'45  ~ Kateheza in molitve 
10'30  ~ Delavnice 
 
12'00 

 Angel Gospodov in kosilo~  

13'00   Popoldanske igre 

15'00 
 ~  Sklep oratorija s 
spuščanjem zastave in odhod 
domov 


