
MAREC 

Čudesa zlita iz nebeških parkov 

na matere sijočih lic kraljice, 

očete močne varuhov pravice, 

odete v skrivnost otroških zvokov. 
 

Vrnile so se z juga prve ptice, 

pomlad odnosov, postu tolažnice. 

Obvaruj Bog nevihte nas krivice, 

to leto nam ne daj beraške žlice. 
 

Prinaša oznanjenje nove misli, 

odkrivanje zelenih cvetk otokov, 

napolnile bodo znova prazne svisli. 
 

Premaga vse življenja moč od vekov. 

Ne zmoti gospodarja veter kisli. 

Naj v steblih se pretaka moč potokov. 

 

APRIL 

Naj v stebrih se pretaka moč potokov 

sklesanih na obronkih Oljske gore. 

Vstalega ubiti se ne more, 

ne boj se človek, rešen boš vseh stokov. 
 

Se sonce z vodo živo poigrava 

in zemlja vsa zelena se raduje, 

naj muhasto vreme ne zmaguje, 

naj kaže se visoka mirna trava. 
 

Na prvi dan aprila vsakdo laže,   

a delo vendar nikdar se ne skrije. 

Če je april deževen, dobro kaže.  
 

Svet' Marko mol' po polju litanije. 

Za njim pa mesec nov se kmal'prikaže. 

Ovenčano obličje matere odkrije. 

 

KRAŠENJE 

Marec Cerklje Dolenji del Krške vasi 

April Črešnjice Gorenji del Krške vasi 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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ČE KRISTUS NI VSTAL, JE PRAZNA NAŠA VERA. 
 

Ob bližajočih se praznikih krščanskega upanja na večno življenje želim 

vsem ljudem dobre volje v naši župniji, da bi v svojem življenju naš li čim 

več tega življenjskega smisla, da je ljubezen močnejša od smrti in da bi 

ga znali na čim lepši način v svojem življenju udejanjit.  

 

Naj Vas vse blagoslovi vstali Gospod.  



V TEM TEDNU BODO OTROCI PRI VEROUČNIH URAH OPRAVILI SPOVED. 

18. 3. PON Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 

Krška vas 18'00 Jankovič Jože, stari starši jankovič in družina Lavrinšek 

19. 3. TOR JOŽEF, Jezusov rednik 

Krška vas  17'00 Jože Baškovič, brate in sestro 

Cerklje 18'00 Jože Špiler - godovna in Jožefa ter sorodniki Špiler 

20. 3. SRE Martin iz Brage, škof 

Krška vas 18'00 Albin Baznik, Franc in Zofija Jurečič ter sin Vilko 

21. 3. ČET Hugolin, eremit 

Cerklje 6'30 Za verne duše 

22. 3. PET  Lea, spokornica 

Cerklje 18'00 Starši in Marija Zlobko ter Janez Kodrič 

23. 3. SOB GOSPODOVO OZNANJENJE - liturgično praznovanje 

Cerklje 7'00 Po namenu sester ob zaobljubah 

Cerklje od 9'00 do 12'00  ORATORIJSKI DAN 

24. 3. NED 6. postna - cvetna nedelja / Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Lk 22, 14-23 

Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Pavlovič Jože 

Cerklje 10'30 Franc in starši Kuželj ter družina Lopatič 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT - Karitas / spovedovanje 

25. 3. Veliki teden - ponedeljek - Prokop Češk, opati 

Krška vas 18'00 Marija Tomše 

OBHAJANJE: Cerklje, Župeča vas, Račja vas, Boršt 

26. 3. Veliki teden - torek - Kastul, mučenec 

Cerklje 18'00 Ignac Bevc 

OBHAJANJE: Krška vas, Skopice 

27. 3. Veliki teden - sreda - Peregrin 

Cerklje 18'00 Žugič Franc 

OBHAJANJE: Gazice, Črešnjice, Hrastje 

28. 3. VELIKI ČETRTEK  
Cerklje 19'00 V zahvalo  

po maši prenos Najsvetejšega "na oljsko goro" - čaščenje 

29. 3. VELIKI PETEK 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT. 
Cerklje 19'00 obredi velikega petka 

30. 3. VELIKA SOBOTA 

Cerklje 7'00 Blagoslov velikonočnega ognja 

Blagoslov 

jedil 

Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice (9'15) / Krušče (9'40) / Krška vas 

(10'00) / Dol. Skopice (10'30) / Gor. Skopice (11'00) / Boršt (11'30) / Račja vas (12'00) 

Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00). 

SOB. ob 20'00 -Cerklje; VELIKONOČNA VIGILIJA - s. Amanda Potočnik - 1. obl. 

31. 3. NED VELIKA NOČ / Apd 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

Cerklje 7'00 Starši Špiler, brat Jože sestra Vida in Tone Janževec 

Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje  10'30 Miro Ograjšek in Franc Marinček 

1. 4.  PON Velikonočni ponedeljek 

Cerklje 7'00  Barkovič Franc obl. in za družino Žibert 

Krška vas 9'00 Juljana in Janez Enoh 

Cerklje 10'30 Karol Zlobko, obl.  

2. 4.  TOR Frančišek Paolski, puščavnik 

Cerklje  19'00 Anton in starši Marn 

3. 4.  SRE Rihard, škof 

Cerklje 19'00 Račečič Jože in starši - Dol. Skopice 

Cerklje 19'30 Priprava na krst 

4. 4.  ČET Izidor Sevilski, škof 

Cerklje 6'30 Za + starše in brata 

5. 4.  PET Vincencij Ferrer, duhovnik 

Cerklje 19'00 Gramc Franc in starši ter družina Hodko/ 

po maši čaščenje Najsvetejšega 

6. 4 SOB Irinej iz Srema, škof 

Cerklje 19'00 Stopar Franc in Karolina ter Račič Štefka 

7. 4. NED 2. velikonočna, bela, nedelja Božjega usmiljennja / 

Apd 5, 12-16; Raz 1, 9-19; Jn 20, 19- 31. 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Marjan Zagorc, 1. obletna 

Cerklje  10'30 Starši Grubič in Žibert / po maši krst   

8. 4 PON Maksim in Timotej, mučenca 

Krška vas 19'00 Angela in Martin Piltaver ter vse ++ 

9. 4. TOR Maksim Aleksandrijski, škof 

Cerklje 19'00 Martin Pangeršič 



10. 4. SRE Ezekijel, prerok 

Cerklje 19'00 Anton Marinček, obl., stari oče Anton, stara mama 

Marija in Marica /po maši ob 19'45 - ŽPS 

11. 4 ČET Stanislav, škof 

Cerklje 6'30 Za novega papeža 

12. 4.  PET Julij I., papež 

 19'00 Franc in Katarina Ajster 

13. 4. SOB Martin I., papež 

Cerklje 17'00 Po namenu zaročencev (poroka) 

14. 4. NED 3. velikon. ned./ Apd 5, 27-41; Raz 5, 11-14; Jn 21, 1-19 

Cerklje 7'00 Franc Hribar 

Krška vas 9'00 Marjan Zajc 

Cerklje 10'00 Za farane  

Pri maši sodeluje 1. razred/ po maši srečanje za starše   

15. 4.  PON Paternij, škof 

Cerklje 6'50 Po namenu - (sodeluje 4. razred) 

16. 4.  TOR Bernardka Lurška, devica 

Cerklje 19'00 Drago Pleterski 

17. 4. SRE Robert, opat 

Cerklje 19'00 Starši Žičkar 

18. 4. ČET Evzebij, škof 

Cerklje 6'30 Čebular in Fortuna 

19. 4. PET Leon IX., papež 

Krška vas 19'00 Kalin Franc, Slavka obl. ter sorodniki 

20. 4.  SOB Teotim, misijonar, škof 

Cerklje 7'00 Po namenu 

Cerklje 10'00 - 12'00 SREČANJE ZA ORATORIJ 

21. 4. NED 5. postna - tiha nedelja/ Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 

Cerklje 7'00 Antonija in Viktor Žibert 

Krška vas 9'00 Srpčič Karel obl. in starši/ Pri maši sodelujejo 
krškovaški veroučenci - starejši/ pred  mašo - 8'15 - 
srečanje za starše 

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 (041/3212-019). Za napake se opravičujem in jih bom skušal popraviti.  

 

22. 4.  PON Hugo, škof 

Krška vas 19'00 Marija, Rozalija in Jožefa Jazbec 

23. 4.  TOR Jurij, mučenec 

Cerklje 19'00 Dvornik Marija in Dušan 

24. 4. SRE Marija Kleopova, svetopisemska žena 

Cerklje 19'00 Za starše in 2 brata Kožar 

25. 4.  ČET SVETI MARKO, evangelist -  CELODNEVNO ČEŠČENJE 

Cerklje 7'00 Po namenu za rajne  

8'00 – 9'00 Boršt, Gazice  
9'00 – 10'00 Hrastje; Račja vas 

Cerklje 10'00 Po namenu za rajne  

11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas  
14'00 – 15'00  Cerklje ,Zasap, Črešnjice / 
16'00 – Skopice 

Cerklje 17'00 Antonija Drobnič in starši 

26. 4. PET Marija, Mati dobrega sveta 

Krška vas 19'00 Miha in starši Hodko ter iz družine Škofljanec 

27. 4.  SOB Cita, dekla in devica 

Cerklje 7'00 Po namenu 

28. 4. NED 5. velikon. ned./ Apd 14, 21-27; Raz 21, 1-5; Jn 13, 31-35 

Cerklje 7'00 Za farane 

Cerklje 9'00 Po namenu jubilantov 

Skupno slikanje in pogostitev z jubilanti - lepo vabljeni 

29. 4.  PON Katarina Sienska, devica, soz. Evrope.  

Krška vas 19'00 Komerički Stepan in starši 

30. 4.  TOR Pij V., papež 

Krška vas 19'00 Stanka Prah in Milka Kovačič 

1. 5.  SRE JOŽEF DELAVEC - praznik dela 

Cerklje 7'00 Žugič Marija in Jožica ter vse sorodnike 

Krška vas 9'00 Koretič Ivan 

Cerklje 10'30 Marija in Janez Pangeršič 

 

 

Duhovnikova dolžnost je, da so vse naročene maše 
opravljene. V primeru, da vsega sam ne zmore (npr. 

pogrebne maše), jih je dolžan oddati drugemu duhovniku 
z istim darom za mašo kot ga je prejel. Mašo je duhovnik 

dolžan opravit, tudi če dar za mašo ni bil izplačan.  



OLJKE 
Šele v tednu po tihi nedelji bodo na razpolago oljke. Izkupiček je 
namenjen revnejšim primorskim cerkvam.  
 
PRAZNOVANJE SVETEGA TRIDNEVJA 

 
Velikonočno tridnevje – od trpljenja in umiranja, 

tišine groba do Gospodovega vstajenja – ni samo lep 

praznik, ko smo prosti, barvamo jajčka in mogoče 

celo iščemo velikonočnega zajčka. To je predvsem 

zaveza, da je Bog z nami na vseh poteh. Da se nam 

daruje. Da je v Jezusu Kristusu vzel nase vse to, da bi 

nas ljubil in popeljal v življenje. Zato umiva svojim 

učencem noge, zato se nam daruje v kruhu in vinu, 

zato se je pustil pribiti na križ – da nas v novem jutru 

popelje v luč velikonočnega veselja. In prav to se je 

začelo z umivanjem nog. In se bo nadaljevalo, če bomo delali tako, kakor nam je storil on. 

In se bo nadaljevalo, če se bomo pustili spremeniti. (Andrea Schwarz) 

 

KRUH IN VINO – DEJANJE LJUBEZNI  

 

Kaj se zgodi? Kako more Jezus razdeliti svoje 

telo in svojo kri? Ko naredi kruh za svoje telo in 

vino za svojo kri ter ju razdeli, anticipira svojo 

smrt, jo v sebi sprejme in jo spremeni v dejanje 

ljubezni. Kar je od zunaj brutalno nasilje – 

križanje – postane od znotraj dejanje ljubezni, 

ki sama sebe daruje, popolnoma. To je pravo 

spremenjenje, ki se je zgodilo v dvorani zadnje 

večerje in je bilo namenjeno temu, da sproži 

proces sprememb, katerih končni cilj je 

spremenjenje sveta tako, da bo Bog vse v vsem.  

Kruh in vino postaneta Jezusovo telo in njegova kri. Toda na tej točki se 

spremenjenje ne sme ustaviti, tu se mora šele prav začeti. Telo in kri Jezusa 

Kristusa sta nam dana, da bi se mi spremenili. Mi sami moramo postati Kristusovo 

telo, v krvnem sorodstvu z njim. Mi vsi jemo en kruh. To pa pomeni: med seboj 

postanemo eno. Bog sam je potem v nas samih in mi v njem. Njegova dinamika nas 

prešine ter hoče od nas preiti na druge in na svet v celoti, da bi njegova ljubezen 

resnično postala prevladujoče merilo sveta.(Po: Benediktu XVI.) 

 

 

 

Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše vere.  

 

Če bi Kristus samo umrl, pa naj bi umrl še tako junaško in 

predano, bi ostal samo neka minula zgodovinska oseba, 

kakor jih je bilo na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je vstal 

od mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast 

nad življenje in smrtjo, dokazal je, da je pravi, obljubljeni in 

napovedani Odrešenik. Na tej veri v Kristusovo vstajenje 

temelji tudi vera in upanje na naše vstajenje in večno 

življenje. 

Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo 

verovati, če želimo biti kristjani. Za vse ostale čudeže, bodisi 

svetopisemske ali druge dokazane čudeže velja, da je 

primerno, da jih sprejemamo in jim verjamemo; če tega ne storimo, smo še vedno lahko 

kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa ne moremo več reči, da smo kristjani. Z 

zanikanjem tega čudeža se zruši naša vera! J. Kužnik 

 

 
 
Naj bodo ti dnevi priložnost našega ponovnega srečanja z Bogom; naj 
bodo pot, po kateri prihajamo preko trpljenja, smrti, hladnega groba, do 
polnosti veselja nad Življenjem! 

 
Po: P. Bosmansu 

Le kdor pogumno kaj  
dragocenega žrtvuje,  

ker ne mara okameneti  
in strohneti v lastni lupini,  

ne bo več umrl;  
le njemu se ne bo  

s smrtjo vse izteklo.  
Pridružil se bo živim,  

ki bodo potovali v Emavs:  
potolažil jih bo, osrčil in osrečil. (Vinko Belčič) 



GOSPODOVO OZANJENJE - MATERINSKI DAN 

 
Naj dan staršev ne postane 

edini dan v letu, ko uspemo izreči 
besedico »hvala« ali kako drugače 

izkazati hvaležnost. 
Naj bo le vzpodbuda, da je lahko 

v družini, kjer vladata ljubezen in 
hvaležnost, 

tudi vsak dan praznik! 

 

CELODNEVNO ČAŠČENJE IN SVETI MARKO 
V četrtek, 25. 4., goduje naš farni zavetnik sveti Marko. Vabljeni 

k svetim mašam ob 7'00, 10'00 in 17'00. Ob tem prazniku bomo 

imeli celodnevno čaščenje po razporedu, ki je zgoraj.  

Lepo povabljeni. Naj Bog vidi in usliši vašo molitev.  

 

JUBILANTI 
 

Skupaj s poročnimi jubilanti bomo letos obhajali mašno daritev 

28. april, ob 9'00. Maša bo torej že ob 9'00 v Cerkljah (ta dan ni 

maše v Krški vasi) in sicer z namenom, da po maši opravimo z 

jubilanti še skupno slikanje in se pred vašim kosilom še nekoliko 

skupaj usedemo ob krajšem skupnem programu. Vsi jubilanti 

lepo vabljeni. 

 

ORATORIJ 
 

Vsi animatorji, pozor! Bliža se oratorij in prav je, da se nanj temeljito 

pripravimo. V ta namen bo srečanje 20. 4. 2013 od 10'00 do 12'00. 

Vsaka pomoč je dobrodošla in koristna. Skrb za 100 otrok ni 

enostavna. Zato lepo povabljeni vsi srednješolci in še posebej 

dobrodošli starejši mladi.  
Človekovo življenje je imelo smisel,  

če je prineslo na svet  
nekaj ljubezni in dobrote. 

(Alfred Delp) 

POTA 2013 

V letu 2013 program POTA, ki deluje pod okriljem 

Mladinsko informacijskega centra, pripravlja 

projekte mednarodnega skupinskega prostovoljstva v 

različnih državah Južne Amerike, na Madagaskarju, 

v Ukrajini in v Sloveniji. Gre za prostovoljno delo, v 

katero se vključujejo študenti ali zaposleni iz 

Slovenije, ki so pripravljeni nekaj tednov počitnic ali dopusta 

deliti z ljudmi na drugem koncu sveta in jim prinesti nekaj 

svojega znanja, pomoči in veselja. 

Na Veliki ponedeljek (1. 4. '13) se vam želimo pri sv. maši ob 

10:30. uri predstaviti prostovoljke iz POTA (Sara M., Mikela L., 

Katja C., Barbara V., Sara N., Ana PB, Petra T.), ki se bomo 

letošnje poletje za mesec dni odpravile v Bolivijo. Mesec dni 

dopusta bomo porabile za prostovoljno pomoč v eni izmed 

psihiatričnih bolnišnic in v sirotišnicah v glavnem Bolivijskem 

mestu La Paz. Prostovoljke programa POTA poskušamo zbrati 

tudi finančna sredstva, ki jih želimo podariti sirotišnicam in 

psihiatrični bolnišnici v LaPazu. Z darom, ki ga bomo odnesle, 

želimo pomagati pri delovanju in razvoju centrov, ki skrbijo 

za najšibkejše člane naše družbe. Glede na to, da si bomo vsaka 

sama plačale prevoz do gostiteljev in v kolikor ne bo finančne 

pomoči s strani donatorjev, tudi vsa potrebna cepljenja, 

zavarovanja, … same ne zmoremo zbrati denarnih sredstev za 

centre, zato naprošamo Vas za pomoč. Menimo, da je lahko vsak 

kamenček v mozaiku solidarnosti – pa naj bo to z molitvijo, 

vzpodbudno besedo ali pa z nakupom kakšnega izmed naših 

izdelkov, ki jih bomo prodajali ob koncu sv. maše (kartice, 

plakati, koledarji, magnetki, majice …). 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za odprto srce! 

 

Zapisala: Petra Turšič 

 



VETROLOV 

Kot ste lahko videli v cerkvi, je v izdelavi vetrolov, ki ga dela 

Vili Grojzdek. V vetrolovu na desni in levi strani bosta dve 

knjigi, in sicer knjiga rojstev in knjiga smrti od 26. 12. 1990 

dalje. Zaradi varstva osebnih podatkov pa bo potrebno pridobiti 

vaše dovoljenje, če želite, da bi vaš pokojnik ali vaš otrok bil 

vpisan v to knjigo. Po vseh mašah bo tako možno podpisati to 

dovoljenje in hkrati preveriti podatke.  

 

Smisel tega je, da smo vsi v Božjih rokah, živi in mrtvi, da je 

prav, da se veselimo vsakega rojstva in ohranjamo spoštljiv odnos 

do naši dragih rajnih.  

Živim naj Bog nakloni svoj blagoslov, pokojnim pa večno 

življenje.  

 

 

KNJIGA O BORŠTU 

Okoli velike noči naj bi izšla knjiga Silvestra Lopatiča o Borštu z 

naslovom »Boršt skozi čas«. Knjiga predstavlja prerez življenja v 

tej vasi, v njegovi zgodovinski in današnji podobi. Knjigo bo moč 

dobiti v župnišču. Vabljeni k branju. Drugim vasem pa je lahko v 

vzpodbudo, da bi tudi za njihovo vas nastala kakšna podobna 

knjiga. 
 

Silvester Lopatič 

BORŠT 
SKOZI ČAS 

 



 


