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Kaj je večno življenje? 
 

Večno življenje se začne s krstom, teče 
skozi smrt in se ne bo nikoli končalo.  
(KKC 1020) 
 

Že tedaj, ko smo zaljubljeni, želimo, da se to 
stanje ne bi nikoli več nehalo. »Bog je 
ljubezen,« nam pove Prvo Janezovo pismo (1 Jn 4,16). »Ljubezen ne mine,« 
pove Prvo pismo Korinčanom (1 Kor 13,8). Bog je večen, ker je ljubezen; in 
ljubezen je večna, ker je božja. Če smo v ljubezni, stopimo v neskončno Božjo 
navzočnost. 
 

Bomo po smrti postavljeni pred sodbo? 
 

Tako imenovana posebna ali tudi osebna sodba se zgodi ob 
posameznikovi smrti. Splošna sodba, ki jo imenujemo tudi zadnja ali 
poslednja, se zgodi na sodni dan, torej ob koncu sveta, ob Gospodovem 
ponovnem prihodu. (KKC 1021–1022) 
 

V umiranju pride vsak človek do zadnje točke resnice. Zdaj ni mogoče ničesar 
več potlačiti ali prikriti, nič več spremeniti. Bog nas gleda take kot smo. 
Stopimo pred njegovo sodbo, pri kateri Bog izreka pravico in prisoja pravico. 
Morda moramo iti še skozi proces očiščevanja, morda pa se lahko takoj 
znajdemo v Božjih rokah. Morda pa smo tako polni zlobe, sovraštva, polni 
našega Ne k vsemu, da za vedno odvrnemo svoj obraz od ljubezni, od Boga. 
Življenje brez ljubezni pa ni nič drugega kot pekel.  
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Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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ZAHVALA 

 

Zahvali se, človek, 

za val ljubezni, 

ki tiho polzi po svetu. 

Zahvaliti se pomeni spoznati, 

kaj vse ti je bilo dano. 

Si sam ustvaril luč svojim očem, 

si svojim rokam sam podaril prste … 

Nekje globoko 

leži skrivnost 

ljubezni. 

Nekje te ima 

Nekdo 

neverjetno rad. 
 

 
 



12. 10.  NED 28. ned. Iz 25,6-10, Ps 23; Mt 22,1-14 
Cerklje 7'00 Rok Turšič 
Krška vas 9'00 ++ izgnanci / za farane 
Cerklje 10'30 Rozalija, Ivan in Aleš ter vsi ++ Bevc  
13. 10. PON Venacij, opat  

Krška vas 18'00 Jankovič Jože / po maši čaščenje Najsvetejšega 

po škofovem namenu 
14. 10.  TOR Kalist I., papež, mučenec 

Cerklje  18'00 Alojz Horžen in starši 
15. 10. SRE Terezija Velika, devica, cerk. uč. 

drugje  po namenu za rajne / TA DAN NI VEROUKA 
16. 10.  ČET Hedvika, kneginja, redovnica 

drugje   za zdravje in otroke 
17. 10.  PET Ignacij Antiohijski, škof, muč. 

drugje  starši in pet bratov Pangeršič / NI VEROUKA 
18. 10. SOB Luka, evangelist 
drugje  za pozabljene namene 
19. 10. NED 29. ned. ‒ misijonska; Iz 45,1-6; Ps 96; Mt 

22,15-21 /nabirka za misijone / sodeluje 1. razred 

Cerklje 7'00 Avguštin in Veronika Jabuka / za farane 
Krška vas 9'00 Franc in Marija Piltaver ter ++družina Rudman 
Cerklje 10'30 Zlobko Jožica, 7. dan. / Pavla Marinček, obl.  
20. 10. PON Rozalija, redovnica 

Cerklje 18'00 Ivan in starši Horžen ter starši Andrejaš 
21. 10.  TOR Uršula, devica, mučenka 

Cerklje 6'20 za vse ++ duhovnike in redovnike 
22. 10.  SRE Janez Pavel II., papež 

Cerklje 18'00 Jože Kožar 
Po maši ob 19'00 srečanje gospodarskega sveta !!! 

23. 10.  ČET Janez Kapistran, duhovnik 

Cerklje 18'00 Tilka Tršelič 
SEMINAR PRENOVE V DUHU (1) 

24. 10. PET Anton Marija Claret, škof, redovni ustan. 

Cerklje 18'00 Frančišek in Matilda Unetič 
Po maši ob 19'00 srečanje za starše birmancev  

gost dr. Polona Vesel Mušič. 
25. 10. SOB Krizant in Darija, mučenca 

Cerklje 7'00 Štefan Andrejaš, Zasap, 15. obl. 

26. 10. NED 30. ned. 2 Mz 22,20-26; Ps 18; Mt 22,34-40 
Cerklje 7'00 Anton Škvarč, njegovi starši Marija in Tone Škvarč 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Tone Ambrožič / sodeluje 2. razred 
27. 10.  PON Sabina Avilska, mučenka 
Krška vas 18'00 Za naše ++ domače 
28. 10. TOR Simon in Juda Tadej, apostola 

Cerklje 6'20 Rezika Čebular in sorodniki  
29. 10. SRE Mihael Rua, duhovnik, redovnik 

Cerklje 18'00 oče Martin Oštir in mati Terezija ter sinova 
Jože in Franc, obl. 

30. 10.   ČET Marcel, mučenec 
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, obl. / MOŽNOST ZA SPOVED 

SEMINAR PRENOVE V DUHU (2) 
31. 10. PET Volbenk, škof / MOŽNOST ZA SPOVED 

Krška vas 18'00 Za + sestro Amando in sosestre 
1. 11.  SOB VSI SVETI 

Cerklje 7'00 Vlado in Minka Marinček, obl. 
Cerklje 10'30 Marija Drežnjak, 20. obl. 
Cerklje 13'30 Stane Turšič, 4.obl. 
 14'00 Obredi na pokopališču - blagoslov. 

2. 11. NED SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Cerklje 7'00 za ++ Žugič in Horžen, obl.  
Krška vas 9'00 za vse verne rajne 
Cerklje 10'30 starši in bratje Starčič /po namenu svetega očeta 

3. 11. PON Viktorin Ptujski, škof, mučenec 

Krška vas  18'00 Martin in Angela Piltaver 
4. 11.  TOR Karel Boromejski, škof 

Cerklje 6'20 Srebernak, Boršt 
5. 11. SRE Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 

Bučka 9'30 po namenu za rajne 
6. 11.  ČET Lenart, opat 

Cerklje 18'00 Marija Račič /SEMINAR PRENOVE V DUHU (3) 

7. 11.  PET Vincenc Grossi, duhovnik / PRVI PETEK 

Cerklje 18'00 za srečno operacijo / Čaščenje Najsvetejšega 

Jožica Urekar, r. Jazbec, in sin Jazbec Toni 
8. 11. SOB Gotfrid, škof 

Cerklje 7'00 Jožica Zlobko, 30. dan 



9. 11. NED ZAHVALNA NED. Ezk 47,1-12; Ps 46; Jn 2,13

Cerklje 7'00 oče Franc, mama Ivanka in sestra Tatjana Žugi

Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Franc Ilc, obl., in sorodniki / sodeluje 4. razred

10. 11.  PON Leon Veliki, papež, cerkveni u
Strunjan / Po namenu za rajnega 

11. 11.  TOR Martin, škof 
Strunjan / Po namenu za rajnega 

12. 11.  SRE Jozafat Kunčevič, škof, muč

Cerklje 18'00 Franc Rostohar 
13. 11. ČET Stanislav Kostka, redovnik

Cerklje 18'00 Ivan Hudnik / SEMINAR PRENOVE V DUHU (

14. 11.  PET Lovrenc Irski, škof 

Dom upokojencev 16'00 po namenu za rajne
15. 11. SOB Albert Veliki, škof, cerkveni uč

Cerklje 7'00 Rok Turšič in stari starši 

16. 11.  NED MARTINOVA NED. Prg 31,10-13; Ps 128; Mt 25,14

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Brinovec Olga in starši 
Cerklje 10'30 Butara Karel in Marija – Cerklje 15
17. 11. PON Elizabeta Ogrska, redovnica
Krška vas 18'00 po namenu za rajne iz Krške vasi in Skopic
18. 11.  TOR Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Cerklje 6'20 po namenu za rajne 
19. 11. SRE Matilda, redovnica, mistikinja

Cerklje 18'00 Rajko Butara, obl., starši ++ Baškovi

20. 11.  ČET Edmund, kralj 

Cerklje 18'00 Jože Kožar / SEMINAR PRENOVE V DUHU (

21. 11.  PET Darovanje Device Marije 
Cerklje 18'00 Silvester Kelher, obl. rojst. dan
22. 11.  SOB Cecilija, devica, mučenka 

Cerklje 7'00 Marija Račič 
23. 11.  NED Kristus Kralj vesoljstva Ezk 34,11

25,31-46 
Cerklje 7'00 Anton, 4. obl., in Marija Rač č
Krška vas 9'00 Jože Škvarč, 2. obl. 
Cerklje 10'30 Žugič Milan in starši / za farane
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.

12; Ps 46; Jn 2,13-22 
e Franc, mama Ivanka in sestra Tatjana Žugič ‒ Črešnjice 

sodeluje 4. razred 

Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

, škof, mučenec 

Stanislav Kostka, redovnik 
SEMINAR PRENOVE V DUHU (4) 

za rajne 
Albert Veliki, škof, cerkveni uč. 

13; Ps 128; Mt 25,14-30 

Cerklje 15 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

iz Krške vasi in Skopic 
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

Matilda, redovnica, mistikinja 

++ Baškovič iz Skopic 

SEMINAR PRENOVE V DUHU (5) 
 

rojst. dan 
 

Ezk 34,11-17; Ps 23; Mt 

Anton, 4. obl., in Marija Račič 

za farane 
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. 

SVEČKA DOBREGA DEJANJA
Ob izgubi dragih svojcev in prijateljev ima velik pomen
DOBRO DEJANJE. 
 

Namesto cvetja ali paketa sveč lahko darujete DAR v 
DOBRODELNE NAMENE za Cerkev ali Karitas in 
ob tem prejmete simbolno SVEČ
DEJANJA. 
 

SVEČKE lahko dobite v župnišču, pri 
sedežu Karitasa. 
 

SVEČKE darujete ob slovesu od pokojnika 
domačim, ko greste kropit in izrazit sožalje.
 

»Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli 

vaša dobra dela in slavili vašega O

VSI SVETI 
Lepo vabljeni k maši na zapovedan praznik 
ob 7'00, in 10'30 in 13'30. Po tej maši ob 14'00 bodo molitve na 
pokopališču v Cerkljah. Popoldne ob 17'00 pa bomo molili vse 4 
dele rožnega venca za rajne.
napišete na listek svoje rajne in odložite listek v železno skrinjico v 
cerkvi v Cerkljah, v Krški vasi pa na stranski oltar. 
rožnega venca na vse svete jih bomo med molitvijo imenovali in 
zanje posebej molili.  
 

SREČANJE DEKANJISKIH ŽPS
Srečanje dekanijskih pastoralnih svetov 
Kralja, 23. 11., pri Svetem Duhu (Veliki Trn) ob 14'30. Vsi 
lepo vabljeni.  
 

Sveta Cecilija in romanje pevcev
Na Župnijskem pastoralnem svetu je bila izražena želja, da bi na sveto 
Cecilijo v soboto, 22. 11., s pevci opravili krajše romanje in se skupaj 
nekoliko poveselili, kot se za dobre pevce spodobi. Ve
pravočasno izvedeli na vajah. Obenem bi se rad zahvalil vsem pevcem 
za vztrajnost in za lepo petje pri mašah. Hvala pevovod
Jurečiču, Martinu Kerinu, Andreju Resniku in Janu Rudmanu in vsem, 
ki tudi v kraju v posvetnih zborih lepo ohranjate 

KA DOBREGA DEJANJA 
izgubi dragih svojcev in prijateljev ima velik pomen 

 lahko darujete DAR v 
za Cerkev ali Karitas in 

ob tem prejmete simbolno SVEČKO DOBREGA 

ču, pri sestrah ali na 

KE darujete ob slovesu od pokojnika  
este kropit in izrazit sožalje. 

 pred ljudmi, da bodo videli 

vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« Mt 5, 13-16 

epo vabljeni k maši na zapovedan praznik vseh svetih, ko so maše 
ob 7'00, in 10'30 in 13'30. Po tej maši ob 14'00 bodo molitve na 

Popoldne ob 17'00 pa bomo molili vse 4 
dele rožnega venca za rajne. Po starem običaju lahko čitljivo 
apišete na listek svoje rajne in odložite listek v železno skrinjico v 

, v Krški vasi pa na stranski oltar. Med molitvijo 
se svete jih bomo med molitvijo imenovali in 

ANJE DEKANJISKIH ŽPS 
anje dekanijskih pastoralnih svetov bo na nedeljo Kristusa 

pri Svetem Duhu (Veliki Trn) ob 14'30. Vsi člani ŽPS 

veta Cecilija in romanje pevcev 
skem pastoralnem svetu je bila izražena želja, da bi na sveto 

s pevci opravili krajše romanje in se skupaj 
kot se za dobre pevce spodobi. Več boste 

asno izvedeli na vajah. Obenem bi se rad zahvalil vsem pevcem 
za vztrajnost in za lepo petje pri mašah. Hvala pevovodjem, Rajku 

u, Martinu Kerinu, Andreju Resniku in Janu Rudmanu in vsem, 
lepo ohranjate čudovite zvoke petja.  



SEMINAR PRENOVE V DUHU 
Slovenski škofje nas vabijo, da bi svojo vero zaživeli z večjo vnemo in 
pravijo: PRIDI IN POGLEJ. V župnijo smo zato povabili Katoliško 
karizmatično prenovo, ki v naši škofiji že več kot 30 let pripravlja 
srečanja uvajanja v osebno in izkustveno vero. Dobivali se bomo ob  
četrtkih, začnemo kot običajno ob 18'00 s sveto mašo, po maši bo 
čaščenje in nato seminar. Prvo srečanje bo v četrtek, 23. 10. v 
Cerkljah. 
Za koga je seminar? 
-     Če imaš skrbi, ki te okupirajo, da ne misliš na nič drugega 
-     če imaš okoli sebe ljudi, ki te ne marajo ali ne razumejo 
-     če te skrbi tvoje zdravje ali zdravje koga od tvojih bližnjih 
-     če misliš, da te Bog ne sliši, ko vpiješ k njemu 
-     če se želiš veseliti v Jezusovi bližini 
-     če hočeš odkriti, zakaj je Božje kraljestvo tako privlačno. 
Če si vsaj na eno vprašanje odgovoril pritrdilno, je seminar zate. 
Jezus živi! Zate in za tvojo družino. Če bi radi to preverili, pridite na 
seminar, ki je sestavljen iz osmih srečanj. Skupaj bomo naredili tiste 
korake, ki jih slovenski škofje priporočajo v pastoralnih smernicah: od 
osebnega srečanja z Jezusom do novega življenja v slavilnih 
skupinah. Vabljeni! 

 

Srečanje za starše birmancev in botre 
V petek zvečer, 24. 10., ob 19'00 bo srečanje za starše birmancev, lepo 
pa so povabljeni tudi botri. Gostja bo dr. Polona Vesel Mušič, mati 
petih otrok, ki je zadnjih deset let posvetila delu z birmansko pastoralo 
na slovenskem. Predavanje bo imelo velik poudarek tudi na izbiri in 
službi botra. Za starše (ali predstavnik, polnoletni član družine) je 
srečanje obvezno. Vabljeni pa tudi drugi, morda predvsem tisti, ki že 
opravljate službo botra ali pa boste v bližnji prihodnosti krstni ali 
birmanski botri. Res lepo vabljeni.  
 

Srečanje gospodarskega sveta 
Tokratno srečanje je namenjeno za nadaljnje projekte v župniji. Šteje 
vsako dobronamerno mnenje, zato lahko pridete vsi, ki tako ali drugače 
skrbite za župnijo in za dobrobit kraja. Srečanje bo potekalo v učilnici 
22. 10. ob 19'00. Res lepo vabljeni. 

Na zadnjem srečanju so se pojavila vprašanja, kako je z novimi 
orglami in koliko denarja se je zbralo v ta namen. Pred šestimi leti, ko 
sem prišel sem, smo začeli z namenskim nabiranjem za orgle. Skupaj 
se je tedaj nabralo nekaj nad 4'000 evrov. Po temeljitem pregledu 
podstrešja pa smo videli, da je še pred orglami treba prenoviti cerkveno 
streho. Streha je bila srečno zagotovljena in da ne bi pretirano 
obremenjeval vas s prispevki, smo denar namenjen za orgle uporabili 
za streho. Kupili pa smo tedaj tudi klavinovo. (Orgle v Krški vasi so 
bile kupljene s tamkajšnjimi nabirkami).  
Za orgle smo imeli na obisku kar nekaj mojstrov. Obnova starih orgel 
bi stala približno 40'000 evrov, vendar pravijo, zvokovno ne bi bilo 
dosti razlike. Nove orgle, primerne za velikost naše cerkve v dveh 
omarah pa bi stale med 250'000 in 300'000 evrov. Vsota je velika in 
glede na trenutne nabirke bi zbirali ta denar vsaj 15 let s tem, da ne bi 
naredili ničesar drugega.  
Po mnenju mnogih je dosti bolj smiselno delati na projektih, ki bi 
dolgoročno zmanjšali stroške župnije (npr. ogrevanje na biomaso) in 
sprotne projekte vzdrževanja. Glede vzdrževanja sta se obnovila oba 
stranska oltarja, in počasi se obnavljajo tudi posamezne sobe v 
župnišču. Polno stvari je, ki kliče še k obnovi (npr. pod v cerkvi, 
žlebovi v Krški vasi, streha na župnišču, postopna menjava oken). No, 
k obnovi kličejo tudi naše duše in prva skrb duhovnika je, da se v 
župniji dobro počutimo, da smo pošteni drug do drugega in da dajemo 
zgled pristnega krščanskega življenja. V teh časih je neodgovorno, da 
bi jemali kredite. Kolikor denarja se torej zbere, toliko se bo tudi lahko 
obnavljalo. Ker se mnogi zavedate kulturne dediščine kraja in ker vam 
župnija veliko pomeni, vlagate tako prostovoljni čas, kot tudi težko 
prislužen denar v dobrobit za kraj in župnijo. Res vam posebej hvala. 
Župnija in župnik živi le od dobrote faranov in upam, da se vašemu 
zaupanju ne bom izneveril.      
 

ZAHVALNA NEDELJA 
Zahvalna nedelja je lepa priložnost, da se Bogu in vam zahvalim, da 
sem lahko med Vami, da vztrajate v dobrem in da skušamo skupaj 
narediti našo župnijo lepo. Lepa je tista župnija, kjer se med seboj lepo 
razumejo, to pa se kaže tudi v lepo urejeni cerkvi in kraju. Hvala 
vsakemu posebej za sodelovanje in njegov prinos k lepoti cele župnije.  


