
YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako je z izkušnjo, da molitev ne pomaga? 
 

Molitev ne išče takojšnjega uspeha, temveč 

išče voljo in bližino Boga. Prav v 

navideznem molčanju Boga je povabilo, da 

gremo še korak naprej – v popolno 

podaritev, brezmejno vero, neskončno 

pričakovanje. Kdor moli, mora Bogu pustiti vso svobodo, da govori, kadar 

on hoče, da izpolni, kar hoče, in da se podari, kakor hoče.  
(KKC 2735–2737) 
 

Pogosto rečemo: molil sem – pa ni nič pomagalo. Morda ne molimo dovolj 

goreče. Tako je sveti arški župnik nekoč vprašal sobrata, ki je tožil nad svojim 

neuspehom: »Molil si – zdihoval si … Ali si se tudi postil, ali si tudi bedel?« 

Utegne se tudi zgoditi, da Boga prosimo za napačne reči. Tako je sveta Tereza 

iz Avile nekoč rekla: »Ne moli za lažja bremena, moli za močnejša ramena!«  
 

Kaj je svoboda in čemu služi? 
 

Svoboda je od Boga dana sposobnost, da lahko delujemo popolnoma 

samostojno; kdor je svoboden, ve, kaj mora storiti. (KKC 1730–1733, 1743–1744) 
 

Bog nas je ustvaril kot svobodne ljudi in želi našo svobodo, tako da se lahko iz 

vsega srca odločimo za najvišje »dobro« – torej za Boga. Kolikor bolj delamo 

dobro, toliko bolj postajamo svobodni. 
 

KRAŠENJE 

AVGUST Hrastje Gor. Krška vas  
SEPTEMBER Račja vas Dol. Skopice 
OKTOBER Župeča vas Gor. Skopice 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXVII.      
 
 

MOLITEV ZA VSE, KI SE UČIJO 
 

Ti Stvarnik vesolja, ti vir luči  

in modrosti. 

Ti mogočni začetnik vsega. 

Posveti s svojo jasnostjo v temo  

mojega razuma  

in mi odvzemi temo  

greha in neznanja. 

 

Daj mi sposobnost za dojemanje,  

dober spomin za ohranjanje snovi,  

sposobnost za pravilno  

in temeljito razumevanje,  

jasnost in natančnost pri razlagi,  

občutek za jezik in izražanje. 

 

Uči me začetkov, vodi nadaljevanje, 

pomagaj mi pri zaključku. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
Po Tomažu Akvinskem 

 



24. 8.  NED 21. ned. Iz 22, 19-23, Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 za Martina Murka in vse ++ Murko 
Cerklje 10'30 + starši Pegam, Franc in Julijana ter brat Henko iz Hrastja 

+ Franc in Kristina Levstek 

25. 8. PON Ludvik IX, francoski kralj 

Cerklje 7'00 Ivanka Gornjak in sorodniki 

26. 8.  TOR Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica 

drugje  za pravičnost v domovini 

27. 8. SRE Monika, mati svetega Avguština 

Cerklje 7'00 za družino Srebrnak  

28. 8.  ČET Avguštin, škof in cerkveni učitelj 

drugje  po namenu za srečno zvezo in zdravo pamet 

29. 8.  PET Mučeništvo Janeza Krstnika 

Krška vas 18'00 Zlatko in starši Pešec iz Skopic 

30. 8. SOB Feliks, mučenec - FARNI DAN (novomašnika) 
Cerklje 16'00 Karolina in Franc Stopar 

++ Dvornik, Baškovč 
Terezija in Anton Benčin ter za mamo Marijo Baznik 

Cerklje 17'30 Vaške igre in skupno srečanje ob hrani in pijači  

31. 8. NED 22. nedelja; Jer 20, 7-9; Rim 12, 1-2; Mt 16, 21-27 

Cerklje 7'00 družina Vegelj – Boršt 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Miran, 1. obl., Marija in oče Marjan ter stari 

starši Miha in Jožefa Žičkar 

1. 9. PON Egidij, opat 
Cerklje vpis k verouku v ponedeljek, torek in sredo. 

Krška vas 18'00 Miha Hodko, obl. – 80 let, in starši ter sestra Pepca 

2. 9.  TOR Marjeta, devica in mučenka 

Cerklje 18'00 Rok Turšič 

3. 9.  SRE Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 

Cerklje 18'00 mama Ana in teta Angela Vintar 

4. 9.  ČET Mojzes, prerok /po maši čaščenje za duhovne poklice 

Cerklje 18'00 starši in Ivan Horžen ter Terezija Lopatič 

5. 9. PET Mati Terezija (obisk bolnikov) 

Cerklje 18'00 Ana Baznik /po maši čaščenje 

6. 9 SOB Zaharija, prerok 

Sveta Gora Po namenu romarjev 

7. 9. NED 23. ned. Ezk 33, 7-9; Rim 13, 8-10; Mt 18, 15-20 

Cerklje 7'00 Tršelič Matilda, 30. dan / za farane 

Krška vas 9'00 družina Račečič in Kodrič 

brat Miran in vse ++ Koretič 

Cerklje 10'30 ++ Zlobko in Bambič 

8. 9.  PON Marijino rojstvo – praznik 

Cerklje 18'00 priprava na mašo za vse veroučence  

 19'00 Marija in Jože Žibert / po maši priprava na krst 

9. 9. TOR Peter Klaver, jezuit in misijonar 
Cerklje 18'00 Janez in Jožefa Špiler, obl., sin Jože, Vida in vsi ++ Janževec  

10. 9. SRE Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Cerklje 18'00 starši Grojzdek / po maši biblična skupina 

11. 9.   ČET Prot, mučenec /po maši čaščenje - karitas 
Cerklje 18'00 Tadej Horžen, starši, Božo Špiler ter stari starši Kerin 

12. 9. PET Marijino ime / po maši srečanje ministrantov 

Cerklje 18'00 za žive in ++ iz druž. Žibert Anice in Viktorja 

13. 9.  SOB Janez Zlatousti 

Cerklje 7'00 Gramc Janez, obl. – Cerklje 

14. 9. NED 24. ned. 4 Mz 21, 4-9; Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17 

Cerklje 7'00 za farane  

Krška vas 9'00 Ivan in Milena Komočar in vse ++ Komočar 

Cerklje 10'30 starši Janez in Terezija Gramc – Gazice 

15. 9. PON Žalostna Mati Božja / ZAČETEK VEROUKA 

Krška vas  18'00 mama in vse ++ Dornik 

16. 9.  TOR Kornelij, papež in ciprijan, škof, mučenca 

Cerklje 6'20 Milan Trbojevič  

17. 9. SRE Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje  18'00 Alojz Retelj, 12. obl. / po maši Gospodarski svet 

18. 9.  ČET Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik 

Cerklje 18'00 Rok Turšič /po maši čaščenje iz skrinjice molitvenih namenov 

19. 9.  PET Januarij, škof in mučenec 

Cerklje 18'00 Ljudmila in Vladimir Maligoj 

20. 9. SOB Andrej Kim Tae-gon in Korejski mučenci 

Cerklje 7'00 družina Žičkar / STIČNA MLADIH 

21. 9. NED 25. ned. Iz 55, 6-9; Flp 1, 20c-27; Mt 20, 1-16 

Cerklje 7'00 Ajster Tomaž in Jože, obl., in mama Zofka 

Krška vas 9'00 Anton Ferenčak / za farane 

Cerklje 10'30 Anton Srpčič,10. obl. / sprejem S. P. - birmanci 



22. 9.  PON Mavricij, mučenec 

Krška vas 18'00 Marjan in vse ++ Zagorc 

23. 9.  TOR Pij in Pietelcine, redovnik, spovednik 

Cerklje 6'20 za teti Ano in Katarino Zorko 

24. 9.  SRE Anton Martin Slomšek, škof / ŽPS po maši 

Cerklje 18'00 Martin Račič in starši, bratje in sestre Pavlovič 

25. 9. ČET Sergij Radoneški, menih /     po maši čaščenje 

Cerklje 18'00 Rozika Kožar, starši in dva brata/  molit. namenov 

26. 9.  PET Kozma in Damijan, mučenca 

Cerklje 18'00 Franc in Neža Rot / po maši srečanje mladih 

27. 9.  SOB Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj 

Lazaristov in soustanovitelj usmiljenk 

Cerklje 9'00 - 12'00 - oratorijski dan 

Cerklje 14'00 po namenu (pri maši sveti krst) 

28. 9.  NED 26. ned. Ezk 18, 25-28; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

Cerklje 7'00 stari starši Račič, Unetič in Jakob Škrlec 
Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Mihael Baškovič in Alojz Zofič, obl.  

29. 9. PON Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
Krška vas 18'00 Gačnik Joško in vse ++ iz družine Gačnik  

30. 9.  TOR Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj 
Cerklje 6'20 za pozabljene duše v vicah 

1. 10. SRE Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica 

Cerklje 18'00 Ana Baznik /po maši biblična skupina 

2. 10.  ČET Angeli varuhi /po maši čaščenje za duhovne  

Cerklje 18'00 Ivan in Ana Potokar                              poklice 

3. 10.  PET Frančišek Borgia, redovnik 
Cerklje 18'00 Jože in Marija Ilc ter sorodniki /po maši čaščenje 

4. 10.  SOB Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 

Cerklje 6'00 Čaščenje po namenu za duhovne poklice 

Cerklje 7'00 Tilka Tršelič  

5. 10.  NED 27. ned. Iz 5, 1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43 

Cerklje 7'00 za farane                                              molitev  
Krška vas 9'00 Janez in starši Tršelič                         rožnega 

Cerklje 10'30 Justina Butara                                         venca 

6. 10. PON Bruno, redovnik 

Krška vas 18'00 Po namenu za rajne 

7. 10.  TOR Roženvenska Mati Božja 
Cerklje 6'20 Za pozabljene namene  

8  10. SRE Benedikta, devica in mučenka 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajne 

9. 10. ČET Abraham, svetopisemski očak          po maši 
Cerklje 18'00 družina Pavlovič iz Krške vasi / čaščenje - karitas 

10. 10. PET Danilo, mučenec 
Cerklje 18'00 + Ignac Bevc / po maši srečanje ministrantov 

11. 10. SOB Filip diakon 
Cerklje 7'00 ++ Radosavljevič, Drobnič in Smukovič 

12. 10.  NED 28. ned. Iz 25, 6-10; Flp 4, 12-20; Mt 22, 1-14 
Cerklje 7'00 Rok Turšič                                           molitev 
Krška vas 9'00 za farane                                             rožnega 
Cerklje 10'30 Rozalija, Ivan in Aleš ter ++ Bevc         venca 
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. 

FARNI DAN – 30. 8., ob 16'00, CERKLJE 
V sodelovanju s Turističnim društvom Črešnjice, Karitasom Cerklje ob 

Krki in Kolpingovo družino bomo organizirali farni dan. Farni dan se že 

nekaj let obeležuje konec avgusta kot spomin na posvetitev prejšnje 

cerkve svetega Marka 21. 8. 1611.  

Namen farnega dneva je ukoreniniti medsebojne vezi v župniji, utrjevati 

vero in da bi bili ponosni na delo naših prednikov.  

Farni dan bomo pričeli z mašo ob 16'00, ki jo bosta vodila dva 

novomašnika Ivan Hrastnik in Zoran Car. Ta ponovitev nove maše naj 

bi nas nekoliko spomnila, da bi radi molili za duhovne poklice in da se 

bomo že čez nekaj let, če Bog da, pripravili na novo mašo našega rojaka 

Benjamina. Pušca pri maši bo namenjena v dobrodelne namene. 

Po maši bo sledilo druženje in vaške igre. Na voljo bo golaž. Za vino, 

kruh in pecivo pa naprošamo dobre gospodinje in gospodarje, če boste za 

ta dan mogli kaj speči in pripraviti. 

Glede iger med vasmi so sledeča pravila: 

– ekipa šteje šest oseb (5 + 1);  

– iz vsake vasi sta lahko največ 2 skupini. Po dogovoru lahko sodelujejo 

tudi okoliške vasi, ki niso iz naše fare, če so člani skupine redni 

nedeljniki;  

– skupine naj se prijavijo do 25. avgusta Martinu Žugiču (tel.: 051/646-

443).  

Sodelujoči bodo prejeli tudi nagrade in plakete.  

Karitas bo v dobrodelne namene organiziral srečelov.  



VPIS K VEROUKU  

V cerkvi vam je na voljo prijavnica za vpis k verouku. Prav tako jo lahko 

dobite tudi na internetni strani župnije Cerklje ob Krki; 

http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/ . 
 

Vpis k verouku je obvezen za vse razrede! Iz preteklih let že približno veste, 

kako poteka. Vzemite si čas in pridite.   

dan  dopoldne popoldne vpis za razred 
PON., 1. 9. 9h – 12h  15h – 17h 1. – 3. 
TOR., 2. 9.  9h – 12h 15h – 17h 4. – 6. 
SRE., 3. 9.  15h – 17h 7. – 9. 

Po dogovoru (041/321-019) lahko pridete tudi v večernih urah. Če ne gre 

drugače, lahko vpis opravite tudi v nedeljo 31. 8. ali 7. 9. po maši ob 10'30.  
 

KATEHETSKA MAŠA 

Po vpisu v tednu od 1. – 7. septembra bo v ponedeljek 8. septembra, na Marijin 

rojstni dan, skupna maša za vse veroučence in katehete. Zberemo se ob 18'00, ko 

bomo skupaj zvadili pesmi za mašo in se pripravili na sodelovanje. Ob 19'00 pa bo 

maša. K maši vabljeni tudi učitelji in tisti, ki delate v šoli. Skupaj bomo prosili 

Božjega blagoslova za novo šolsko in veroučno leto. Posebej vabljeni tudi 21. 9. ob 

10'30, ko bodo birmanski kandidati sprejeli Sveto pismo kot znamenje priprave na 

birmo.   
 

STIČNA MLADIH 

3. soboto v septembru (20. 9.) ste mladi lepo povabljeni v Stično. 

Prijavite se čim prej v župnišču.  
 

ROMANJE NA SVETO GORO 

Letos bomo 6. septembra romali na Sveto Goro pri Novi Gorici. Prijavite 

se čim prej v župnišču ali na številki: 041 321 019, prijave zbiramo do 

zapolnitve mest.   

 

SEMINAR POGLOBITVE VERE 

V okviru Prenove v duhu bomo ob četrtkih od 23. 10 do 4. 12. 

organizirali seminar. Okviren program zajema mašo ob 18'00, čaščenje, 

nagovor gostov in delo po skupinah. Res lepo povabljeni, da izkoristite 

priložnost, si vzamete čas in pridete. Vsak je lepo povabljen.  

 

 

KORENINE CERKLJANSKE FARE 
Kot veste je knjiga Davida Smukoviča "Korenine Cerkljanske fare" že kmalu 

po izidu v celoti pošla. V dogovoru z Davidom bi večji ponatis naredili čez nekaj 

let, ker bi ob tem ponatisu radi, da se še dopolnijo podatki iz 20 stoletja. Škoda 

bi bilo, da bi se dragoceni podatki, ki jih starejši glede vaših družin in vasi še 

veste, da bi se izgubili. Vabljeni, da sami nekoliko razmislite in napišete, kako 

bi dopolnili rodovnik svoje družine s kakšno družinsko zgodbo ali sliko. S tem 

bo tudi knjiga dobila vaš osebni pečat. Tudi vaša osebna družinska zgodovina 

je vsega spoštovanja vredna in naj se ohrani tudi prihodnjim generacijam.  

 

OKTOBER MESEC ROŽNEGA VENCA 

V mesecu oktobru bomo bili posebej pozorni na molitev Rožnega venca, 

zato ste še posebej lepo vabljeni, da pridete k sveti maši prej, saj se pol 

ure pred mašo vedno moli Rožni venec. 
 

Ves človeški rod, od Adama dalje, naj bi se zaradi greha za večno pogubil. Bog se je usmilil in 
rešil ubogi človeški rod po svojem edinorojenem sinu Jezusu Kristusu. Nam odrešenim je 
tolažilno znamenje tega odrešenja sveti rožni venec. Koliko milijonov ljudi gleda to veličastno 
mavrico in ve, kaj pomeni. Koliko tisoč kristjanov moli rožni venec, ne da bi ga razumeli. »Ura je 
že!« pravi Jezus. Zato poslušajte! Kako vzvišen je rožni venec, če ga molimo v duhu. Kako 
koristna je molitev rožnega venca, če ga molimo v resnici.                                                                                  Anton Martin Slomšek 

 

Nekaj sklepov o molitvi rožnega venca iz župnijskega Pastoralnega 

načrta, ki je bil oblikovan letos v Leničevem domu. 
 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED MAŠO 
–  Začetek molitve nekako pol ure pred mašo.  

–  Končati molitev 3 – 5 minut prej oziroma tedaj, ko gre ministrant prižgati sveče. 

KATERI DEL ROŽNEGA VENCA SE MOLI 
  – v božičnem času molimo vedno veseli del, 

  – v postnem času molimo vedno žalostni del, 

  – v velikonočnem času molimo vedno častitljivi del,  

 – v ponedeljek molimo veseli del, 

 – v torek molimo žalostni del, 

 – v sredo molimo častitljivi del, 

 – v četrtek molimo svetli del, 

 – v petek molimo žalostni del, 

 – v soboto molimo veseli del, 

 – v nedeljo molimo častitljivi del. 
 
 

 


