
PEPELNICA 
 

… je blagoslovljen dan, je dan, ki ima za kristjana izreden pomen. Zakaj? 
Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga po pridigi opravi duhovnik, pretresljivo postavi 
človeka v pravi odnos z Bogom, ki iz prahu ustvarja in dviga ubožca in siromaka, 
kakršen je človek. Današnji dan je začetek kratkega časovnega intervala v teku 
enega leta, za katerega moremo reči: »Zdaj je čas milosti, zdaj je čas rešitve!« 
Prav je da si za postni čas, ki ga pričenjamo na pepelnico, izberemo neko 
spokorno vajo, ki nam bo pomagala, da se bomo spreobrnili in bolj verovali 
evangeliju.  
Želimo da tudi postni čas preživimo srečni? Storimo vse, kar moremo, da bodo 
srečni vsi, s katerimi pridemo v stik. Bodimo sonce, kakor je sonce on, ki nas je v 
življenje poklical in ki nas bo ob svojem času poklical nazaj, ko bomo spet postali 
le prah.  
Če bomo sonce za druge, bomo prav gotovo ogrevali, osrečevali tudi sebe. 

 
Po: Bogoslužno leto B - Pepelnica 

 

Vsemogočni Bog,  
lastnemu Sinu nisi prizanesel  
s skušnjavo hudega duha,  
pustil pa si, da so mu angeli stregli. 
Ko je Jagnje prebivalo z volkovi  
in se v puščavi pripravljalo  
na oznanjevanje največje zapovedi,  
so bila naša srca že odprta  
za besede o Božjemu usmiljenju.  
Zahvalimo se ti 
za tvojo darežljivost,  
da si nam po Sinu  
pripravil odrešenje.  
Odtlej je Božje kraljestvo med nami  
in mi smo dediči tvoje dobrote.  

B. Golob, Zahvala za Božji kruh 
 

KRAŠENJE 

FEBRUAR Gazice / Zasap Gor. Skopice 
MAREC Hrastje Dol. Krška vas 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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8. februar – kulturni praznik, dan, 
ko se še posebej spominjamo našega 
velikega pesnika Franceta 
Prešerna.  
Naj to ne bo le kulturni praznik zapisan na koledarju, 
temveč naj postane tudi praznik za vse nas. Vsaj ta dan si 
vzemi več časa in prelistaj kako kvalitetno knjigo, obišče 
kakšno kulturno prireditev, ustanovo ali kaj podobnega. 
Morda te to vzpodbudi, da boš znal ceniti našo kulturo tudi 
ostale dni leta. Že naš blaženi Slomšek je venomer poudarjal, 
kako pomembna je namreč ljubezen do jezika, kulture, 
naroda. Tudi ta ljubezen nas dela prave kristjane. 

 

 
 



8. 2. NED 5. nedelja med letom - Kulturni praznik 

Job 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mr 1, 29-39 

Cerklje 7'00 Zoran Pfeifer 

Krška vas 9'00 Baškovič Olga / za farane 

Cerklje 10'30 Janez Andrejaš / po namenu za družino 

9. 2.  PON Apolonija, mučenka 
Krška vas 18'00 Ferenčak Viktor, obl., za starše, brate in sestro 

Lubšina Ivan, Ana in Luca Papac ++ Lubšina in Semenič 

10. 2. TOR Sholastika, redovnica 

Cerklje 6'20 po namenu za rajne 

11. 2.  SRE Lurška mati Božja 
Cerklje 18'00 starši Butara, oče, mama, brat Joško, sestra Pavla ter Suzana 

12. 2.  ČET Evlalija, mučenka 

Cerklje 18'00 starši Čebular, Anton, Ana in sorodniki 

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

13. 2. PET Jordan, redovnik / obisk bolnikov 

Cerklje 18'00 Jazbec Štefka, obl., ++ Jazbec Mihaela in Franc 

14. 2. SOB Valentin, mučenec 

Cerklje 16'00 po namenu zaročencev 

15. 2. NED 6. nav. ned. 3Mz 13,1.2. 44-46; 1 Kor 10,31-11, 1; Mr 1,40-45  

Cerklje 7'00 za farane / Rajko Jurečič, 30. dan 

Krška vas 9'00 Jankovič Jože, 3. obl. 

Cerklje 10'30 Butara Karel, Marija – Cerklje 15 

Kavčič Amalija, 30. dan 

16. 2.  PON Juljana, mučenka              zimske počitnice 

Krška vas 18'00 Gačnik Joško, ob roj. dnevu, in vsi ++ Gačnik 

17. 2.  TOR Silvin, škof - pust 

Cerklje 6'20 po namenu za rajne farane 

18. 2. SRE PEPELNICA 

Cerklje 17'00 Matilda, Frančišek in stari starši Unetič iz Cerkelj 

Krška vas 18'00 sestra Amanda in Rajko Jurečič 

19. 2.   ČET Bonifacij, škof 
Cerklje 18'00 starši in bratje Marinček  

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

20. 2. PET Leon Sicilski, škof 

Krška vas 18'00 starši Tomše in Ivan; Stanka Prah 

21. 2.  SOB Irena, devica 

Cerklje 7'00 po namenu za ++ vaščane 

22. 2. NED 1. postna nedelja 1Mz 9,8-15; 1Pt 3,18-22; Mr 1,12-15 

Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Tršelič Tilka 

Cerklje 10'30 Barbič Franc iz Gazic, 20 letnica smrti 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

23. 2. PON Polikarp, škof 

Cerklje  18'00 Ana Horvatič in vse ++ domače 

24. 2.  TOR Matija apostol 

Cerklje 18'00 Jožica Zlobko (sodeluje družinska kateheza) 

25. 2. SRE Valburga, opatinja 

Cerklje 17'00 Sestanek staršev in vaje za prvoobhajance. 

Cerklje 18'00 Franc in Ana Špiler 

26. 2.  ČET Aleksander, škof 

Cerklje 18'00 Anton in Marija Račič - Župeča vas 

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

27. 2.  PET Baldomir, spokornik 

Dom - Brežice 16'00 Slavka Butara 

Cerklje 17'30 Križev pot ter postna priprava; 

gost in pridigar: kapucin Joško Smukavec. 

28. 2. SOB Ožbolt, škof 

Cerklje  10'00 PRVA SVETA SPOVED 

Cerklje 12'00 po namenu za srečo v družini (krst) 

1. 3. NED 2. postna nedelja 1Mz 22,1-18; Rim 8,31-34; Mr 9,2-10 

VOLITVE ŽPS; GPS (ključarjev) 

Cerklje 7'00 Račič Franc, Antonija in Marija ter starši 

Kerin iz Svetega Križa 

Krška vas 9'00 Štefanija in Anton Habe 

Cerklje 10'30 za farane 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

2. 3.  PON Neža Praška, devica 

Krška vas 18'00 Rajko Jurečič 

3. 3.  TOR Konigunda, cesarica 

Cerklje 6'20 po namenu za rajnega 

4. 3.  SRE Kazimir, kr 

Cerklje 18'00 starši Kuželj Jože in Angela 

5. 3. ČET Hadrijan, mučenec 

Cerklje 18'00 za pozabljene namene 

  Po maši češčenje in slavilna molitev. 



6. 3.  PET Fridolin, opat 

Cerklje  18'00 v zahvalo za zdravje 

7. 3. SOB Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev 

Cerklje 6'00 Izpostavljeno Najsvetejše. 

Cerklje 7'00 za ++ krajane  

8. 3.  NED 3. postna nedelja 5Mz 18,15-20; 1Kor 7, 32-35; Mr 1, 21-28 

Cerklje 7'00 za farane / v zahvalo za zdravje 
Krška vas 9'00 mama Tomše Marija 

Cerklje 10'30 Franc Marinček, obl., in stari starši 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

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. 
 

KULTURNI PRAZNIK (8. 2.) 
Ob dnevu kulturnega praznika prav lepo povabljeni k sveti maši. 
Po vseh mašah bomo imeli še krajši kulturni program v 
počastitev praznika ter molitev za ohranitev pristne slovenske 
kulture.  
 

Volitve ŽPS in GPS (ključarji) 
Na Župnijskem pastoralnem svetu smo določili, kako bi čim bolj 
dosledno izpeljali volitve za nove člane Župnijskega 
pastoralnega sveta, Gospodarskega sveta in ključarjev. Pri tem 
smo upoštevali tudi statut ŽPS, GPS in volitev, katerega lahko 
najdete tudi v knjižici našega pastoralnega načrta ali na naši 
župnijski strani http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/.  
ŽPS je imenoval komisijo za izbor članov novega ŽPS. 
Sestavljajo jo Vilma Kerin, Silvo Lubšina, Štefka Bevc, Andrej 
Špiler, Mateja Retelj Gramc in Rok Retelj. Člani komisije bodo 
22. februarja po vseh mašah faranom razdelili volilne lističe, 
prav tako pa bodo zadolženi za izvedbo volitev z ugotovitvijo 
glasov. Na listek se vpiše dva kandidata. En kandidat je za 
Župnijski pastoralni svet (ŽPS), drugi kandidat pa je za župnijski 
Gospodarski svet (ŽGS) in iz tega se bo potem glede na število 
glasov tudi izbralo štiri ključarje.  
V nedeljo, 1. 3., boste napisane listke lahko oddali v pripravljeno 
skrinjico. Na ta način bo omogočeno, da bodo volili tudi bolniki, 
ki bodo ostali doma. Volili bodo lahko vsi, ki so starejši od 16 let.  
Po volitvah bom obiskal izvoljene in jih prosil, če sprejmejo 
nalogo.  

Župnijski pastoralni svet naj bi bil po pomembnosti nad 
gospodarskim svetom, saj pastoralni svet organizira, dela in 
izvaja programe, ki so v pomoč ljudem, da bi lažje delali v rasti 
Božjega kraljestva. Gospodarski svet in ključarji pa pomagajo 
zagotavljati prostorske in druge pogoje za lažje izvajanje ciljev.  
Pri vseh članih se pričakuje, da so iskreni, resnicoljubni in 
pošteni kristjani, ki imajo sposobnosti, katere se od njih 
predvidevajo za službo, ki jo bodo opravljali. Dober župnijski 
svet, gospodarski svet in dobri ključarji lahko hkrati zelo veliko 
naredijo za kulturo in blaginjo kraja. Glede na statut je nekaj 
članov, ki so v župnijskem svetu po dolžnosti svoje službe. To 
so: predstavnik redovne skupnosti (s. služabnica Ema 
Podgrajšek), Karitas (Vilma Kerin), Kolping (Irena Rudman), 
predstavnik mlajših pevcev (Ana Marija Duhanič), cerkovnik 
Krška vas (Silvester Lubšina), cerkovnik Cerklje (Rok Retelj). 
Predstavnik gospodarskega sveta ali ključarjev bo še naknadno 
določen. Predstavnike skupin lahko po dogovoru člani tudi 
zamenjajo. 
Naprošeni ste torej, da teh že določenih ali njihovih ožjih članov 
iz družine ne volite. Na volitvah člana župnijskega 
pastoralnegega sveta (ŽPS) izberite predstavnika iz svoje vasi, 
pri članu gospodarskega sveta (GPS, ne sme biti starejši od 65 
let) pa izberite nekoga iz cele župnije (v Krški vasi in na 
Skopicah morda iz svojega okoliša).  

 
OBNOVLJENA KLET V ŽUPNJIŠČU 
Prav v teh dneh zaključujemo s prenovo kleti v župnišču. V kleti je 
bila pred petimi leti urejena samo kapela. Postopoma smo skozi leta 
urejali prostor za prostorom, vstavili novo, varčnejšo peč, vodo in 
lijak, nova vrata v klet in stopnice (Andrej Turšič). Z vašo pomočjo, 
ter tudi s prostovoljnim delom pa sta sedaj zagotovljena še zadnja 
dva prostora v kleti, kjer smo tudi ohranili nemške napise na stenah 
stare čez 70 let (obnova in napis 2 kitice Zdravljice - Gregor 
Smukovič) in steno sedaj krasi 75 različnih zdravilnih rož, ki jih je na 
staro cerkveno strešno opeko naslikal Boris Štrukelj.  
Seveda pa je prava klet dokončana, ko dobi dobro vino in kakšno 
kračo ter seveda blagoslov. ☺ Ta bo na dan faranov 29. avgusta. 
Že sedaj lepo vabljeni.    
 



POSTNI ČAS 
»Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, 
zapri vrata in môli k svojemu Očetu, 
ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi 
na skrivnem, ti bo povrnil.« (Mt 6,6)  
 
PEPELNIČNA SREDA 
Pepelnična sreda je prvi dan 
predvelikonočnega postnega časa. 
Kristjani se zbirajo v cerkvah. Toda ne 
dajejo jim običajnega ščepca pepela na 
glavo. Kristjani vzamejo parfume, 
lepotila, najboljša oblačila in se praznično oblečejo. In v vsem 
postnem času, namesto da se obnašajo tako kot tisti ljudje, ki ob 
petkih jedo ribe, dvakrat dražje od mesa, postanejo tisti moški in 
ženske, ki hodijo po cestah, prihajajo v službo in na druga običajna 
mesta karseda na zunaj urejeni in čim lepši. In vsem, ki sprašujejo: 
»Zakaj pa ste tako lepi?«, odgovarjajo: »Prečiščujemo svojo vero v 
Jezusa, da bo naše veselje popolno in da bo naše veselje lahko 
postalo veselje vseh ljudi, ki so žalostni, ker so se prisiljeni postiti 
zaradi revščine, nepravičnosti, človeške brezbrižnosti in 
nespoštovanja njihovega dostojanstva Božjih otrok.« Mar je 
današnji pristop k postu pravilen? 

Po: Ognjišče 02/05 

 

POSTNA PRIPRAVA 
Da bi čim bolj izkoristil milostni čas posta smo v okviru 
Kolpingove družine, ki je že velikokrat poskrbela za kvalitetna 
predavanja, povabili v goste kapucina Joška Smukavca. 
Gotovo se ga še spominjate, ko je v Leničevem letu 2011 skupaj 
s p. Marjanom Potočnikom vodil v naši župniji misijon. Ob 17'30 
bomo zmolili križev pot, ob 18'00 pa bo sledil nagovor. 
 

KRIŽEV POT 
V postnem času je posebej pred očmi pobožnost križevega pota, ki 
jo bomo molili vsak petek med mašo ter ob nedeljah popoldne ob 
15'00.  
Podobno pobožnost - Škofjeloški pasijon pa si bomo šli ogledat na 
tiho nedeljo, 22. 3. Karte že lahko dobite v župnišču, skupaj s 
prevozom stanejo 27 evrov. Lepo vabljeni.  

POSTNA POSTAVA  
Postni čas spremlja:  
strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva 
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo 
mesnih jedi. Strogi post veže kristjane od izpolnjenega 18. leta 
starosti do začetka 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim 
drugim dobrim delom pokore in ljubezni do bližnjega. Zdržek 
veže vernike, ki so dopolnili 14 let. Kadar je praznik (cerkveni ali 
državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb ...), post in zdržek odpadeta. 
Priporočljivo je torej, da v postnem času poleg dobrih del 
opravljamo še: 
a) molitev – npr. udeležba pri sveti maši, osebna ali družinska 
molitev, obisk cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev 
križevega pota, spokorno romanje … 
b) zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave, zdržek od 
televizije in računalnika ali drugih razvad, in namesto tega več 
časa posvetimo stikom z bližnjim. Omejitev v hrani, pijači in 
drugem je z namenom, da s prihranjenim denarjem pomagamo 
pomoči potrebnim … 
c) Cerkvena zapoved pravi, da smo se dolžni spovedati svojih 
grehov vsaj enkrat letno. Zato vabljeni, da opravite dobro 
postno spoved. 

 

Postni čas je 

čas 

posebnih 

milosti, 

če ga 

vzamemo 

resno – 

ne jutri ali 

čez tri dni, 

ampak danes! 
 



STATISTIKA ZA LETO 2014 
Krsti 
V letu 2014 je bilo krščenih 18 otrok, in sicer 5 deklic in 13 fantov. 5 
zakonskih (lansko leto 6), 1 civilno zakonski in 12 nezakonskih, vendar starši 
živijo skupaj. V lanskem letu je bilo prav tako krščenih 22 otrok (in dve leti 
poprej isto 22). 
Pogrebi 
V letu 2014 je bilo 30 pogrebov. 20 previdenih in 10 neprevidenih. 19 žensk 
in 11 moških; 10 jih je imelo srčne bolezni (kap); 5 – rak, ostali druge bolezni 
ali nesreče. Povprečna starost umrlih je 73 let (prejšnja leta je bila povprečna 
starost: 76, 80'03, 79, 73, ter leta 2008 75,3 leta). Najstarejša je imela 92 let, 
najmlajši pa 21 let. (Leta 2013 je bilo 18 pogrebov, leta 2012 je bilo 27 
pogrebov, 2011 je bilo 28 pogrebov, 2010 - 17 pogrebov, 2009 je bilo 19 
pogrebov, 2008 je bilo 22 pogrebov.)   
Poroke 
V letu 2014 so bile 3 poroke in prav tako kakor lansko leto. Leto prej dve 
poroki, v leničevem letu 2011 pa je bilo 16 porok. Veliko blagoslova za 
župnijo je, če je veliko porok.  
Prvoobhajancev je bilo lansko leto 10, leto prej 14 / 18 / 19 / 17 / 24 / 15.  
Kratek pregled pastorale 

Med vidnejšimi pastoralnimi dogodki tega leta je bil seminar prenove v 
duhu, ki je kar lepo uspel in upajmo, da bo v letošnjem letu tudi zaživela 
molitvena skupina. Pripravili smo župnijski pastoralni načrt.  
V začetku leta nas je obiskal misijonar p. Lojze Podgrajšek. Imeli smo še 
zadnjo predstavo o Leniču.  
Februarja je izšla knjiga Davida Smukoviča "Korenine Cerkljanske fare", 
ki je velika obogatitev za pisano zgodovino našega kraja. Ker je knjiga 
kmalu pošla in ker je zanimanje kar precejšnje (predvsem med izseljenci), 
bo verjetno v bližnji prihodnosti, mogoče že letos, sledil ponatis.   
V letu 2014 je k zakramentu svete birme pristopilo 38 birmancev. Tudi 
novi kandidati za birmance so v septembru prejeli od staršev Sveto 
pismo, kot znamenje resne priprave na birmo.     
V povprečju nedeljsko mašo v naši župniji pri vseh treh mašah obiskuje 
okoli 370 vernikov. Zaželeno bi bilo, da bi se večkrat udeležili tudi maše 
med tednom.  
Spomnili smo se posebej tudi 50-letnice smrti župnika Jožeta Ermana.  
Naši ministranti so v lanskem letu osvojili prvo mesto v ministrantskem 
kvizu, zato so dobili bandero z likom svetega Dominka Savija za eno leto.  
V Brežicah in sedaj v Cerkljah smo si lahko ogledali razstavo s. Hermine 
Pacek – prve fotografinje med usmiljenkami.  
Ob farnem dnevu konec avgusta smo imeli vaške igre in gostili smo dva 
novomašnika – Ivana Hrastnika in Zorana Carja.  
Ob Brezmadežni sta bila sprejeta dva nova ministranta. Miklavža smo 
pričakali z igrico in prav tako sedaj ob božiču novorojeno dete. Poleti smo 
bili z ministranti tri dni skupaj na počitnicah.  

S sodelavci smo romali na Žeželj. Na žalost zaradi premajhnega števila 
prijavljenih nismo skupaj romali na Sveto goro in v Medžugorje. Letos je 
na sporedu precej romanj, prvo bo marca na Škofjeloški pasijon. Lepo 
vabljeni.  
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. Hvala predvsem Vilmi in članom, ki Karitas zgledno in 
skrbno vodijo.  
V okviru Kolpinga smo poleg drugega obiskali Strasbourg in evropski 
parlament ter v začetku oktobra gostili v Cerkljah misijonarja Danila 
Lisjaka in s. Anko Burger. Hvala Ireni in članom za ves trud.   
Še vedno lepo deluje družinska kateheza zahvaljujoč tudi sestram Corpus 
Cristi iz Čateža.  
Oratorij je obiskovalo okoli 80 otrok in 20 animatorjev in je pod vodstvom 
Ane Marije Duhanič in Jana Rudmana lepo uspel. Imeli smo tudi nekaj 
oratorijski dni.  
Miklavž je obdaril 57 otrok in mlade sodelavce. Hvala Štefki Bevc za 
celotno organizacijo in Matjažu Špilerju ter sodelavcem za izvedbo. 
Miklavža so gostili tudi v Krški vasi. Hvala Zdravkotu Veglju.   
Hvala tudi našemu mladinskemu pevskemu zboru in predsednici Nataši 
Pleteršnik, ki so zelo lepo pripravil Božični koncert.  
Gotovo je bil še kakšen dogodek, ki je v tem letu zaznamoval naše 
življenje, predvsem morda smrt in rojstvo naših dragih.    
So pa glede pastorale velikega pomena tudi redne svete maše. Vsak dan 
se pol ure pred mašo moli rožni venec.  
Otroški zbor zaradi majhnega števila pevcev ne deluje, kar je zelo velika 
škoda. Zelo pa sem vesel, da se je oblikoval dekliški pevski zbor pod 
vodstvom Jana Rudmana.  
Hvaležen sem tudi odraslemu zboru, ki vztraja, pokojnemu Rajkotu in 
Tinetu zahvala za vodenje zbora in da resnično znate ob večjih 
slovesnostih in na reviji priti skupaj tudi s pevci iz Krške vasi.  
Število bolnikov, katere se obiskuje na domu za prve petke, da prejmejo 
sv. obhajilo, je 40.  
Nepogrešljive v vsej pastorali in skrbi so naše sestre usmiljenke, ki so 
vedno na razpolago in rade pomagajo in spodbujajo duhovno življenje 
župnije. Posebej se zahvaljujem za pomoč tudi katehistinjam in 
posameznim članom pastoralnega in gospodarskega sveta, članom 
Karitasa in Kolpinga ter ključarjem, gospodarskemu svetu, bralcem 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 – Med klopmi je nov poden. V prezbiteriju pa sta novi 
dve sliki Petra in Pavla, delo Gregorja Smukoviča. Slika usmiljenega Jezusa 
je obešena nad zakristijska vrata (iz Božjega usmiljenja prihajamo in k 
Božjemu usmiljenju se vračamo). Slika je bila očiščena in lakirana.  
V Krški vasi so se končno začela dela okoli strehe. Med letom naj bi obnovili 
tudi pod v cerkvi.  
V župnišču je bila urejena zgoraj soba za goste s knjižnimi omarami in 
kopalnico. V delu je še vedno del kleti, je pa Samo Marinček prostovoljno že 
uredil vso elektroinštalacijo in prav tako tudi pripomogel, da v cerkvi sedaj 
gorijo v celoti vsi lestenci z varčnimi žarnicami. 
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.  

 
VABILO NA DUHOVNE VAJE, 
ki jih pripravljajo sestre usmiljenke s sodelavci. 
Duhovne vaje bodo za: 
 

OSNOVNOŠOLCE od 3. do 9. razreda v Šentjakobu ob Savi pri 
sestrah usmiljenkah od 13. 2. do 15. 2. 2015.  
 

SREDNJEŠOLCE, ki bodo pri Sv. Križu pri Dolskem od 20. 2. 
do 22. 2. 2015.  
 

ŠTUDENTE v Šentjakobu ob Savi pri sestrah usmiljenkah od 
četrtka, 26. 2., do nedelje, 1. 3. 2015.  
 

DRUŽINE od 13. 3. do 15. 3. 2015 v Velesovem (Adergas). 
Program za starše bo vodil Stane Gerjolj, vzporedno bodo 
duhovne vaje za otroke,  
 

V vseh terminih je zbiranje od 18.00 do 18.30, zaključek pa v 
nedeljo po kosilu od 14'00. S seboj je potrebno imeti posteljnino 
ali spalno vrečo, copate, športno obutev, brisačo in ostale 
osebne potrebščine. 
 
Prijave zbira s. Andreja na andreja.caks@usmiljenske.si. Za 
pojasnila pokličite 040 828 242.  
 

MISLI 
Majhno je majhno. A v malem biti zvest je nekaj velikega. 

(sv. Avguštin) 

 
V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah.  
Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel 

popolnosti ljubezni.  
(apostol Janez) 

 
Koliko je ljudi, ki ne mislijo sami, temveč žive od misli,  

ki so jih drugi izmislili. 
(Fjodor Mihajlovič Dostojevski) 

 
Ne moreš poznati moje vere in mojega strahu,  

dokler z mano ne deliš obupa, dokler z mano ne deliš upanja. 
(p. Pavel Jakop) 

 
Človeški otroci imamo tri velike zmožnosti,  

ki nas napravljajo za ljudi: razum, voljo in vest.  
In imamo tri velike vrednote,  

ki nas napravljajo za dostojne ljudi: resnico, pravico in svetost. 
(Jurij Bizjak) 

 
Ne bodi velikodušen  

z dobrinami drugih; ne bodi skopuški s svojimi dobrinami; 
ne zapravljaj stvari, ki pripadajo vsej skupnosti. 

(F. Xavier Nguyen van Thuan) 

 
Najbolj je srečen tisti, ki iz osamljenosti gre pred tabernakelj  

in se tam potoži tistemu Prijatelju,  
ki je svoje učence imenoval prijatelje. 

(Otmar Črnilogar) 

 
Nekateri pravijo, da je papež prevelik optimist, 

da vidi samo dobro. Toda ne morem biti drugačen  
od Gospoda, ki je delal  

in širil samo dobro. 
(sv. Janez XXIII.) 


