
YOUCAT – katekizem za mlade 

 
Kako pomembna je evharistija za Cerkev? 
 

Obhajanje evharistije je jedro krščanskega občestva. V njej Cerkev 

postane Cerkev. 
(KKC 1325) 

 

Cerkev nismo zato, ker plačujemo cerkveni davek, ker se dobro razumemo 

ali ker smo slučajno nametani skupaj v neko skupnost, ampak ker smo v 

evharistiji prejeli Kristusovo telo in se vedno znova spreminjamo v 

Kristusovo telo. 
 

 

*** 
 

 

Kaj pove Sveto pismo o zakramentu birme? 
 

Že v Stari zavezi je Božje ljudstvo čakalo na izlitje Svetega Duha, na 

Mesija. Jezus je živel življenje v posebnem duhu ljubezni in popolne 

edinosti s svojim Očetom v nebesih. Ta Jezusov Duh je bil »Sveti Duh«, 

po katerem je hrepenelo izraelsko ljudstvo; in to je bil isti Duh, ki ga je 

Jezus obljubil svojim učencem, isti Duh, ki se je petdeset dni po veliki 

noči, na binkoštni praznik, izlil na učence. In spet je to tisti Jezusov Sveti 

Duh, ki pride na vsakega, ki prejme zakrament birme. 
(KKC 1285–1288, 1315) 

 

Že v apostolskih delih, ki so nastala nekaj desetletij po Jezusovi smrti, 

vidimo Petra in Janeza na »birmanskem potovanju«; oba polagata roke 

na nove kristjane, ki so bili prej le »krščeni v ime Gospoda Jezusa«, da se 

je njihova srca napolnijo s Svetim Duhom.  

 

 

 

KRAŠENJE 

MAJ Cerklje Dolenji del Skopic 
JUNIJ Črešnjice Gorenji del Skopic 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

 

 

JUNIJ 2014 

 

Leto XXVII.      
 

Marija, Mati Odrešenikova in tudi naša Mati,  

vrata nebeška in morska zvezda,  

pomagaj ljudstvu, ki pada,  

pa se trudi, da vstane.  

Pridi na pomoč Cerkvi,  

razsvetli svoje zveste otroke,  

utrdi vernike na vseh koncih 

sveta, privabi oddaljene in 

spreobrni tiste,  

ki jih je zasužnilo zlo! 

 

In ti, Sveti Duh,  

bodi vsem počitek v naporih,  

zavetje v pripeki,  

tolažba v žalosti,  

uteha v bridkosti, 

upanje večne slave. 
sv. Janez Pavel Ii. 
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18. 5.  NED 5. vel. ned. Apd 6, 1-7; 1 Pt 2, 4-9; Jn 14, 1-12 

Cerklje 7'00 Za farane / Justina Butara, 30. dan 

Krška vas 9'00 Ferenčak Terezija, obl., in Karčič Terezija  

Cerklje 10'30 Ivan Preskar, 3. obl.  

19. 5. PON Krispin, redovnik 

Krška vas 18'00 Rozalija Rupar 

Cerklje 19'00 V zahvalo 

20. 5.  TOR Bernardin Sienski, duhovnik 

Krška vas 18'00 Franc Ajster in Marija, 3. obl.  

Cerklje 19'00 Marjan Kodrič 

21. 5. SRE Timotej, diakon, mučenec 

Cerklje 18'00 Srečanje birmancev, veroučencev s škofom  

 19'00 Jože Špiler, 2. obl. 

 19'45 Srečanje ŽPS, Karitas, Kolping s škofom 

22. 5.  ČET Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica 

Krška vas 18'00 Milan Koretič 

Cerklje 19'00 Rozalija Barkovič 

23. 5.  PET Socerb Tržaški, mučenec 

Krška vas 18'00 Anton Ajster, obl.  

Cerklje 19'00 Majda Zaletel, obl.  

24. 5. SOB Marija, Pomočnica kristjanov - BIRMA  
Cerklje  16'00 Za birmance in blagoslov župnije - po namenu 

25. 5. NED 6. vel. ned. Apd 8, 5-17; 1 Pt 3, 15-18; Jn 14, 15-21 

Cerklje 7'00 Za farane                     po maši ob 10'30 sestanek 

Krška vas 9'00 Pogorevc Slavka, 1. obl.                         

Cerklje 10'30 Kelher Silvester /      za starše prvoobhajencev 

26. 5. PON Filip Neri, duhovnik 

Krška vas 18'00 Anton in Justina Plevanič  

Cerklje 19'00 Gramc Franc – Gazice, obl.  

27. 5.  TOR Alojzij Grozde, mučenec 

Krška vas 18'00 Štefanija Habe 

Cerklje 19'00 Trbojevič Milan, 30. dan 

28. 5.  SRE German Pariški, škof 

Cerklje 18'00 Vinko Lopatič 

Osnovna šola 19'00 Kulturni večer ob 160-letnici šole 

29. 5.  ČET Gospodov vnebohod 

Krška vas 18'00 Anton in Toni ter starši Jarkovič 

Cerklje 19'00 Justina Butara 

30. 5 PET Kancijan in drugi oglejski mučenci 

Osnovna šola 17'30 Osrednja prireditev ob 160-letnici šole 

Krška vas 18'00 Gramc Matija 

Cerklje Po osrednji prireditvi okoli 19'30 ++ Dušak, obl.  

31. 5 SOB Obiskanje device Marije 

Cerklje 18'00  Karel in Marija Butara 

Cerklje- dom 19'00 Dobrodelni koncert Kolednikov za gasilce.  

1. 6. NED 7. vel. ned. Apd 1, 12-14; 1 Pt 4, 13-16; Jn 17, 1-11 

Cerklje 7'00 Janez Kodrič 

Krška vas 9'00 Za farane  
Cerklje 10'30 PO NAMENU ZA PRVOOBHAJANCE 

vse ++ Duhanič, Ignotti, Dolmovič in Držič 

2. 6.  PON Marcelin in Peter, mučenca 

Krška vas 19'00 Angela in Martin Piltaver in vse pokojne 

3. 6. TOR Karel Lwanga in dr. ugandski mučenci 
Cerklje 19'00 Račič Jože, 2. obl. in Srpčič Božo 

4. 6. SRE Peter Veronski, redovnik, mučenec 

Pletarje  Dias - po namenu za rajno 

5. 6.   ČET Bonifacij, škof in mučenec 

Cerklje 19'00 Karel Račič 

6. 6. PET Norbert, škof in redovni ustanovitelj 

Cerklje 19'00 Marjan Kodrič in družina 

7. 6.  SOB Prvi mučenci tržaške cerkve 

Črešnjice 19'00 Za žive in pokojne vaščane 

8. 6. NED BINKOŠTI Apd 2, 1-11; 1kOR 12, 3-13; jN 20, 19-23 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Silvester Baškovič, starši, brata in sestre 

Cerklje 10'30 SREČANJE BOLNIKOV OSTARELIH , 

MAZILJENJE 

Mama Terezija in oče Jože Andrejaš 

9. 6. PON Marija Mati Cerkve - binkoštni. pon.  

Cerklje  19'00 Mihajlovič Rade in stari starši Bevc 

10. 6.  TOR Bogumil Poljski, škof 

Cerklje 6'20 Za pozabljene duše v vicah 

11. 6. SRE Barnaba, apostol 

DIAS  Po namenu za rajno 

12. 6.  ČET Eskil, mučenec 
Cerklje 19'00 Justina Butara 



13. 6.  PET Anton Padovanski, redovnik 
Cerklje 19'00 Družina Pavlovič in Panker Marija 

14. 6. SOB Rihard, opat 
Škocjan  Ministrantski dekanijski kviz 
Skopice 19'00 Za žive in pokojne vaščane 

15. 6. NED  Sv. TROJICA. 2Mz 34, 4-9; 2Kor 13,11-13; Jn 3, 16-18 

Cerklje 7'00 Za farane / PODELITEV SPRIČEVAL 
Krška vas 9'00 Franci in Slavka Kalin in sorodniki 
Cerklje 10'30 Družina Žugič in Horžen 

16. 6.  PON Beno iz Meissna, škof 

Cerklje 19'00 Starši Marija in Janez Zorko 

17. 6.  TOR Rajner, samotar 

Krška vas 19'00 Mama Mihaela in oče Martin Kodrič 

18. 6.  SRE Gregor Janez Barbarigo, škof / ŽPS 

Cerklje 19'00 Sestra Amanda in druge pokojne sestre 

19. 6. ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI - 

zapovedan praznik  

vojašnjica 17'00 Predviden ekumenski blagoslov kapele  

Cerklje 19'00 Trbojevič Milan /  procesija in blagoslov 

20. 6.  PET Adalbert, škof 

Cerklje 6'20 ++ Družino Dobrnič in Turk 

21. 6.  SOB Alojzij Gonzaga 

Brezje -  molitveni 

dan - vrnitev ob 15'00 

Odhod ob 7'00; po namenu za rajne in 

duhovne poklice in po namenu romarjev 

Gazice 19'00 Za žive in pokojne vaščane 

22. 6.  NED 12. nav, ned. Jer 20, 10-13; Rim 5, 12-15; Mt 10, 26-33 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Ferenčak Terezija, obl. in Karčič Terezija  

Cerklje 10'30 Ivan Preskar, 3. obl. / Marjan Kodrič r. d.  

23. 6. PON Jožef Cafasso, redovnik 

Krška vas  18'00 Ravnikar in Kalin iz Župeče vasi 

Cerklje 19'00 Jožefa Erhovnic obl.  

24. 6.  TOR Rojstvo Janeza Krstnika 

Cerklje 19'00 Teta Katka 

25. 6. SRE Barnaba, apostol 

Medžugorje  Ivanka Gornjak in sorodniki 
V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me prosim 

obvestite. Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 

BIRMA 

38 veroučencev iz 8. in 9. razreda bo prejelo zakrament svete birme. 

Priporočam jih v molitev, da bi se njihova vera uresničevala 

predvsem v dejanjih, da bi bili vedno srčni pričevalci vere upanja in 

ljubezni.  

 

OBHAJILO 

Teden dni kasneje bo 10 tretješolcev prejelo sveto obhajilo. Vsak 

zakrament ti daje pravice in dolžnosti. Tako sveto obhajilo daje 

pravico do večnega življenja, dolžnost tistega, ki prejme Jezusa, pa 

je, da se bo tudi sam žrtvoval kakor Jezus iz ljubezni za druge. Prav 

zato je obhajilo najtežji zakrament, škoda je le, da se tega premalo 

zavedamo. V molitev priporočam prvoobhajance in njihove starše in 

tudi nas vse, da bi vedno vredno prejemali Jezusa pod podobo kruha. 

Sestanek za starše je v nedeljo, 25. 5., po maši ob 10'30.  

 

SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH NA BINKOŠTI 

Binkošti so praznik rojstva Cerkve, praznik Svetega Duha. Prav lepo 

povabljeni, da tedaj pripeljete starejše in onemogle k maši. Prejeli 

bodo maziljenje in po maši bomo lahko še kako spodbudno rekli ob 

pecivu in pijači. Srečanje pripravlja Karitas.  

 

ZAKLJUČEVANJE VEROUKA in PODELITEV SPRIČEVAL 

Počasi se zaključuje tudi veroučno leto. Od vsakega veroučenca se 

pričakuje, da se je v letu kaj naučil, da ima opravljene naloge in da je 

kar se da redno hodil k sveti maši. Spričevala boste prejeli na nedeljo 

Svete trojice, 15. 6., po vseh mašah.    

 

ORATORIJ 

Pred nami je oratorij. Mladi se nanj že pripravljajo. Naj nam Bog 

nakloni, da bi bilo vse dobro, kakor v vseh dosedanjih letih, da bi se 

lepo med seboj razumeli in da ne bi bilo nobenih nesreč. Svoje otroke 

prijavite čim prej, ker lahko le tako zagotovimo kvalitetne skupine. 

Prijavnice so v cerkvi. Ker gre za precejšnjo množico otrok in mladih 

animatorjev in kljub temu, da se res pazi, da se ne bi zapravljalo po 

nepotrebnem, so izdatki precejšnji in vsak dar (finančni ali 

materialni) je zelo dobrodošel in dragocen. Hvala vam.  

 

ROMANJE NA BREZJE 

Mnogi bi radi šli na Brezje. Naš Karitas organizira romanje v okviru 
vsakoletna romanja bolnikov in invalidov na tretjo soboto v juniju (21. 

6.), ki ga že od leta 1969 pripravlja revija Ognjišče. Prijave 

sprejemamo v župnišču ali na Karitas do zapolnjenih mest.  



ROMANJE MEDŽUGORJE 

Le nekaj dni po romanju na Brezje bomo poromali v 

Medžugorje. Cena dvodnevnega romanja je 80 evrov, vključuje 

pa prevoz, prenočitev (polpenzion - večerja in zajtrk). Nazaj 

grede bi se ustavili še v Makarski Vepric. Prijave zbiramo v 

župnišču do zapolnitev mest.  

 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI - ZAPOVEDAN PRAZNIK 

Evharistija je temelj krščanskega življenja, kajti prav v tem 

zakramentu posebej spoznavamo, da je Bog Ljubezen. Na 

praznik svetega rešnjega telesa želimo to s procesijo tudi 

pokazat in posebej prosit Božjega blagoslova za naš kraj, naše 

družine in nas same. »Vsakega torej, ki bo priznal mene pred 

ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v 

nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz 

zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Mt 10,32-33).  

 

SVETE MAŠE PO VASEH 

Vsako leto je posebno doživetje obhajati mašo po naših vaseh. 

Vsak lahko občuti vašo gostoljubnost in tudi iskreno željo, da 

bi Jezusov nauk še bolj zaživel v naših srcih in v naših 

odnosih. "Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem 

imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20).   

 

DUHOVNA OBNOVA V LENIČEV DOMU IN NAČRTOVANJE 

Po vseh župnijah imajo v letošnjem letu načrtovanje v okviru 

krovnega dokumenta "Pridi in poglej". ŽPS je zato predlagal, 

da bi v petek 27. junija in soboto 28. junija preživeli v 

Leničevem domu in imeli tam krajšo duhovno obnovo ter 

pripravili pastoralni načrt. Ne le ŽPS ampak vsak, ki se čuti 

nagovorjenega, je povabljen k sooblikovanju načrta. Prijave v 

župnišču.                       ____________________ 

 

Če sta rada doma, če se še vedno pogovarjata med seboj,če se zmoreta po prepiru 
kmalu spet prenašati, če mislita na rojstne dneve in vsako leto praznujeta obletnico 
poroke; če imata še vedno dovolj domišljije, da drug drugemu pripravita 
presenečenje,če drug o drugem govorita dobro in če bi svojo skupno pot začela še 
enkrat, če bi se še enkrat odločila druga za drugega; potem je pri vaju vse v redu. 

K nekemu duhovniku je prišel mož, ki se je hotel ponorčevati iz vere. Duhovnika je 
vprašal: »Kako je to mogoče, da iz kruha in vina nastane Kristusovo telo in kri?«  
»Če lahko že tvoje telo spremni zaužito hrano v meso in kri, zakaj tudi Bog ne bi 
mogel storiti česa takega?« je rekel duhovnik. 
»Kako je lahko v tako majhni hostiji ves Kristus?« ni odnehal mož. Duhovnik mu je 
odgovoril: »Pokrajina, ki leži pred teboj, je velika, a tvoje oči so tako majhne. Kljub 
temu je v tvojem očesu slika cele pokrajine. Zakaj potem ne bi bilo mogoče, da bi v 
malem koščku kruha bil navzoč ves Kristus?« 
Mož je postavil še tretje vprašanje: »Kako pa je lahko isti Kristus navzoč v vseh vaših 
cerkvah?«  
Duhovnik je vzel ogledalo, ga vrgel na tla in potem razložil: »V vsakem posameznem 
koščku lahko hkrati vidiš svojo podobo.« 

Po: Oznanjevalc 88/89 

 
 Bog je dober z menoj! Nekajkrat v svojem življenju 
sem ga občutil. Učil me je, kako se moram darovati za 
druge, ne da bi se vprašal, kako se bo izteklo – in 
četudi mi nihče ne reče hvala. Pokazal mi je, kako sije 
sonce, četudi se ljudje zavlečejo v senco. Pokazal mi je 
drevesa, ki kar tako podarjajo plodove, ne da bi se 
vprašala, kdo jih bo jedel. 
Čutim, da me Bog ljubi, danes in vse dni mojega 
življenja. Ljubi me, ko živim. Še bolj me ljubi, ko 
umrem, ker me takrat dokončno stisne v svoje  naročje. 

To je moja tolažba, prav nič se mi ne more zgoditi. 
Phil Bosmans 

 

Da bi drug drugega dobro razumela, mora 
mož preučevati psihologijo svoje žene in 
žena psihologijo svojega moža. Preveč 
slabe volje nastane iz nesporazumov in iz 
tega, da iz besed in obnašanja drugega 
potegnemo napačne sklepe. 
Mogoče je biti srečen, vse življenje biti 
srečen v zakonu. Premnogi so to dokazali. 
Našli so se, se objeli in ostali trdno skupaj v 
ljubezni. 
Naj vaju ne zmede, če vidita toliko propadlih zvez, toliko neuspelih zakonov. 
Četudi so medeni tedni že zdavnaj mimo, ne podvomita v svoj lastni zakon. 

P. Bosmans, Za srečo v dvoje 

 


