
BLAGOSLOVIMO NAŠE JASLICE 
 

Božičnega praznovanje si ne moremo predstavljati brez jaslic. Navadno 
predstavljajo prizor Kristusovega rojstva v panoramski pokrajini s 
premakljivi figurami. Prve jaslice segajo v drugo polovico 16. stoletja. 
Najprej so jih postavljali po cerkvah, od tam pa so prišel v domove. Pri nas so 
bile splošno razširjene že sredi 19. stoletja. Jaslice so v boži
starem običaju traja do svečnice (2. februarja), srce doma. O
družina, da moli in poje. 
Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam brez besed pr
ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki vlada v Sveti družini. Pastirji nas s 
svojo preprostostjo vabijo, naj tudi mi sprejmemo novorojeno 
iskreno počastimo. Ovce, zelenje in cvetje so del narave, ki je sprejela 
Odrešenika in se mu poklonila na svoj način. Naj nam vse to pomaga, da ne 
pozabimo, da je Bog postal človek, da bi 
mi postali Božji. 
 

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji 
dobroti in previdnosti smo postali 
družina. Nocoj se tega še posebej 
veselimo in smo srečni, da spadamo 
skupaj. Prosimo te, bodi z nami in 
blagoslovi te jaslice. Naj nas 
spominjajo rojstva tvojega Sina. 
Priznavamo ga za svojega Boga in 
Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo 
in slavimo zdaj in vekomaj. Amen. 

 
S. Čuk, Ognjišče 12/2013 

 

KRAŠENJE 
JANUAR Črešnjice Dol. Skopice
FEBRUAR Gazice/Zasap Gor. Skopice

 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. 
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NOVO LETO 

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti,
ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas.
Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra,

da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo.
Želimo biti pričevalci miru.

Prosimo te, da v naš svet na

BLAGOSLOVLJENO LETO
VAM ŽELIMO

ŽUPNIK, SESTRE USMILJENKE IN SODELAVCI

NOVO LETO – DAN MIRU 
 
 

 
 
 
 

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti, 
ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas. 
Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra, 

da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo. 
Želimo biti pričevalci miru. 

Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir. 
Mati Terezija 

 
BLAGOSLOVLJENO LETO 2015 

VAM ŽELIMO 
ŽUPNIK, SESTRE USMILJENKE IN SODELAVCI 



1. 1.  ČET Marija, mati cerkve / pušca za domačega duhovnika 
Cerklje 7'00 Franc Žarn, obl., in vsi ++ Žarn 
Krška vas 9'00 Franc Piltaver 
Cerklje 10'30 Colarič Franc, 7. obl., in vsi ++ Colarič ter Strle 

2. 1.  PET Bazilji in Gregor, škofa in cerkvena učitelja 
Cerklje  18'00 Zoran Pfeifer  
3. 1. SOB Ime Jezusovo 
Cerklje 18'00 Ferenčak Edi in sorodniki - Dol. Skopice 

Marija Milena Smukovič 
4. 1. NED 2. Božična nedelja; Sir 24, 1-12; Ef 1,3-18; Jn 1,1-18 

Cerklje 7'00 Vladimir in Ljudmila Maligoj 
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Ivan Urbanč in družina 
5. 1. PON Simon, puščavnik 
Cerklje 18'00 Ana in Boris Starčič ter vse ++ druž. Kovačič 
6. 1.  TOR GOSPODOVO RAZGLAŠANJE 
Cerklje 6'50 Baznik Anton, 2. obl.  
Krška vas 9'00 Za duhovne poklice 
Cerklje 17'00 Ana in Franc Vintar 
7. 1.  SRE Rajmund, duhovnik 
Kostanjevica 9'30 Za rajne po namenu 
8. 1.  ČET Severin, opat / Po maši čaščenje in slavilna molitev 

Cerklje 18'00 Levstik Korel, umrl v Novi Gorici 
9. 1. PET Julijan, mučenec / obisk bolnikov 
Cerklje 18'00 Jože Arh, obl., in družina 
10. 1. SOB Gregor Niški, škof 
Cerklje 6'00 Izpostavljeno Najsvetejše 
Cerklje 7'00 V dober namen 
11. 1. NED JEZUSOV KRST Iz 55,1-11; 1Jn 5,1-9; Mr 1,7-11  
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Rupar Rozalija, obl., in sin Slavko 
Cerklje 10'30 Miro Ograjšek, obl. 

12. 1.  PON Tatjana, mučenka 
Krška vas 18'00 Jože in Leopold Beribak 
13. 1.  TOR Veronika, devica 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajnega 
14. 1. SRE Oton, redovnik 
Cerklje 18'00 Starši Franc in Marija ter brat Zorko 

15. 1.   ČET Pavel, puščavnik  
Cerklje 18'00 Mariji v zahvalo in priprošnjo 

Po maši čaščenje in slavilna molitev 
16. 1. PET Bernard, mučenec 
Cerklje 18'00 Žarko Tošič, obl.  
17. 1.  SOB Anton, puščavnik 
Cerklje 7'00 Pegam Zvonko in vse ++ Pegam iz Hrastja 
18. 1. NED 2. nedelja med letom 1Sam 3,3-10; 1Kor 6,13-20; Jn 1,35-42  

Cerklje 7'00 Starši in stari starši Račič - Župeča vas 
Krška vas 9'00 Zakovšek Anton - 3. obl. / za farane 
Cerklje 10'30 Dr Hrovat Marija Leber - 2. obl. 

19. 1. PON Makarij, opat 
Cerklje  18'00 Starši in bratje Jalovec iz Župeče vasi 
20. 1.  TOR Fabjan in Boštjan, mučenca 
Cerklje 6'20 Za slovensko Cerkev in njihove voditelje - za 

Ljubljanskega nadškofa 
21. 1. SRE Neža, mučenka 
Cerklje 18'00 Viljem Grojzdek. obl., in ++ Grojzdek 
 18'30 Po maši srečanje ŽPS 
22. 1.  ČET Vincencij, diakon in mučenec 
Cerklje 18'00 Franc Potokar / Po maši čaščenje in slavilna molitev 

23. 1.  PET Henrik, duhovnik 
Krška vas 18'00 Karel Srpčič, obl., in starši Ogorevc  
24. 1. SOB Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 7'00 Po namenu za rajne 
25. 1. NED 3. nedelja med letom Jon 3,1-10; 1Kor 7,29-31; Mr 1,14-20  
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Račič Franc in ++ domače 
Cerklje 10'30 Kelher Silvester, 1. obl. 

Kožar Rozika, obletna, in Kožar Jože, ob r. dnevu 

26. 1.  PON Timotej in Tit, škofa 
Cerklje 18'00 Mama Terezija Mladkovič, ob r. dnevu 
27. 1.  TOR Angela Merici 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajnega 
28. 1.  SRE Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajnega 
29. 1. ČET Valerij, škof 
Cerklje 18'00 Franc Pavlovič / Po maši čaščenje in slavilna molitev 



30. 1.  PET Martina, mučenka 
Cerklje  18'00 Zoran Pfeifer 
31. 1. SOB Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
Cerklje 7'00 Za pozabljene namene 

1. 2.  NED 4. nedelja med letom 5Mz 18,15-20; 1Kor 7, 32

Cerklje 7'00 Družina Kodrič, Lenič in Fran
Krška vas 9'00 Arh Marija in vse ++ Arh 
Cerklje 10'30 za farane  
2. 2. PON Jezusovo darovanje - sveč
Krška vas 18'00 Zajc Marjan, obl.  
3. 2. TOR Blaž, mučenec (sodeluje družinska kateheza
Cerklje 18'00 Po namenu za farane  
4. 2. SRE Gilbert, red. ustanovitelj 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajne 
5. 2.  ČET Agata, devica in mučenka 
Cerklje 18'00 Za slovensko Cerkev 

Po maši čaščenje in slavilna molitev
6. 2.  PET Henrik, duhovnik / obisk bolnikov
Krška vas 18'00 Janez in Juljana Enoh 
7. 2. SOB Koleta (Nika), redovnica 
Cerklje 6'00 Izpostavljeno Najsvetejše 
Cerklje 7'00 Za dani namen 
8. 2. NED 5. nedelja med letom Job 7,1-7; 1kor 9, 16

Cerklje 7'00 Zoran Pfeifer 

Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Janez Andrejaš 

Po namenu za družino 
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.

SVETI VEČERI −−−−  
BOŽIČ, SILVESTROVO, SVETI TRIJE KRALJI 
Res lepo povabljeni, da na predvečer praznika preživite ve
prave krščanske družine. Da se kot cela družina zberete ob jaslicah 
in skupaj zmolite del rožnega venca. Obenem lahko tudi 
blagoslovite stanovanje in prosite za srečo v svoji družini. Potem 
sledi skupni obed. To je lepa navada, ki ob tem, da kli
svojo sredo, tudi vašim družinam pomaga k medsebojnemu 
spoštovanju in ljubezni.  
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BOŽIČNI KONCERT 
Vabljeni na že skoraj tradicionalni koncert boži

ki bo v  nedeljo, 28. decemb
Koncert bo v farni cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki.

NASTOPAJOCI NA KONCERTU:
MoPZ Planina

Zbor Raka
Dekliški pevski zbor Cerklje ob Krki

Vox Posavci
Iber
Miša

Maja in Robi
MePZ Cerklje ob Krki

Vljudno vabljeni!

 
OBNOVLJEN PODEN V KLOPEH
Klopi v cerkvi so stare 110 let kot pri
Letošnje leto so Vili Grojzdek st. in ml. ter Vlado Grojzdek  obnovili 
poden in se celi družini lepo zahvaljuje
Obenem hvala vsem, ki tako mater
blagor naše župnije.  

Vabljeni na že skoraj tradicionalni koncert božičnih pesmi, 
nedeljo, 28. decembra 2014 ob 18.00. uri. 

Koncert bo v farni cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki. 
NASTOPAJOCI NA KONCERTU: 

MoPZ Planina 
Zbor Raka 

Dekliški pevski zbor Cerklje ob Krki 
Vox Posavci 

Iber 
Miša 

Maja in Robi 
MePZ Cerklje ob Krki 

Vljudno vabljeni! 

V KLOPEH 
Klopi v cerkvi so stare 110 let kot pričuje napis na eni izmed klopi. 

st. in ml. ter Vlado Grojzdek  obnovili 
lepo zahvaljujem za požrtvovalno delo. 

sem, ki tako materijalo kot duhovno skrbite za 



OBIŠČIMO KRALJA IN SE VRNIMO V ŽIVLJENJE PO DRUGI POTI  
  
Neredko srečamo v družinah, ki so zelo močne v krščanski tradiciji, 
veliko nezainteresiranost posameznih članov družine do krščanstva, 
mlačnost in včasih celo odpor. Kristusu se v teh družinah dogaja, 
kakor se mu je dogajalo za časa njegovega rojstva, ko Judje, 
Betlehemčani, niso čutili nobene potrebe, da bi prišli k njemu. Na tako 
velike reči so se polagoma navadili in izgubili zavest, da se je treba 
Bogu vedno približevati in ga neprestano iskati. 
V marsikateri družini so starši sicer še izpolnjevalci verskega življenja, 
njihovi otroci pa so že obrobni. Zakaj vse to? Biti samo izpolnjevalec je 
premalo. Potrebno je svojo vero stalno preverjati, dopolnjevati, 
utemeljevati. Biti je treba celostno angažiran, pa ne samo v 
izpolnjevanju dolžnosti na področju vere, temveč v celotnem 
vsakdanjem življenju.  
Ker se je svoj čas na to premalo pazilo, naslednja generacija s tem ali 
takim krščanstvom nima več kaj početi. 
Po drugi strani pa srečujemo posebej v zadnjem času vedno več 
nevernih ali zelo oddaljenih, ki iščejo resnico, se poglabljajo v 
krščanstvo in se vključujejo v Cerkev. Podobni so trem modrim, ki niso 
varčevali pri moči v iskanju Kralja, ki se je rodil za vse ljudi. Ti 
najdenemu Kralju popolnoma odprejo svoja srca. Darujejo vse svoje 
življenje in se čisto drugačni in po drugi poti vračajo na svoj dom – v 
življenje. 
Moramo priznati, da se od njih lahko veliko naučimo. Pa smo se 
pripravljeni poglobiti v to, kar nam sporočajo?  
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
V okviru trikraljevske akcije vas 
bodo obiskali koledniki.  
Namen je, da s svojimi darovi 
pomagamo misijonarjem in 
revnim v njihovih deželah. Akcija 
poteka že od leta 1994. Obuja se 
star običaj koledovanja, ki mu 
dodajamo pomen solidarnosti. 
Otroci in mladi, ponekod pa tudi 
starejši, kot koledniki hodijo od 
hiše do hiše, prepevajo in 
prinašajo blagoslov. Z zbranimi 
sredstvi vsako leto podprejo več 
projektov slovenskih misijonarjev. 

Izvor trikraljevskega koledovanja 
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala 
obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). 
Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: 
pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus 
Kristus. 
Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so 
prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato 
so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila. 
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge 
svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in 
mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še 
otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o 
živosti koledovanja na Slovenskem. 
Namen trikraljevske akcije 
- duhovni namen; Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi 
lahko misijonarji in oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da 
prinašamo veselo oznanilo, da smo nosilci upanja. Koledniki postajajo 
pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu. 
- obuditev tradicije; Koledniška tradicija je bila na Slovenskem 
pred II. svetovno vojno zelo živa. Z obuditvijo te tradicije pa 
trikraljevska akcija dobiva tudi globlji pomen, saj je oplemenitena z 
novim ciljem – solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči. 
- izobraževalni namen; Spoznavanje dežel in različnih kultur. 
Preko darov trikraljevske akcije, ki so vsako leto namenjeni enemu 
izmed naših misijonarjev, ki delujejo po vseh kontinentih sveta, 
spoznavajo koledniki vsako leto novo deželo, življenje ljudi, naravne in 
kulturne znamenitosti… 
- vzgojni namen; Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v 
veliki meri pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem 
programu šolstva, saj je vse večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja 
k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje … pa bo 
otrokom šele kazala smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje 
evangelij. 
- materialni namen; Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih 
misijonarjev je nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni 
več le ljudski običaj, temveč se povezujemo z misijonarji po vsem 
svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi 
in potrebni pomoči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in 
tudi za stiske ljudi po svetu. 
 



 
RAZSTAVA SESTRE HERMINE PACEK
- prva fotografinja med usmiljenkami 
 
Nabito polna učilnica je komaj zmogla sprejeti vse 
obiskovalce, ki se radi spominjate in cenite delo sester 
usmiljenk. Ob tej priliki pa smo se še posebej lahko spomnili 
sestre Hermine Pacek, ki je dolgo časa delovala med vami in v 
naši župniji pustila neizbrisen pečat lepega predanega 
krščanskega življenja. Ob priliki razstave nam je sama 
namenila naslednje besede: 

 
»Pozdravljeni vsi, ki ste danes prisotni pri odprtju fotograf
razstave. Upala in želela sem, da bom danes osebno z Vami, 
bo Božja volja. Ker se to ni zgodilo sem, z vami povezana v 
duhu. Pozdravljam prvo gospoda župnika Žaklja. Zatem farane, 
posebno še prijatelje in nekdanje sodelavce. Nato moje 
sorodnike in vse ostale. Bolezen mi je prepre
srečanje z Vami. Ponudil se mi je celo šofer, ki bi uredil ves moj 
prevoz v Cerklje in nazaj v Mengeš. Tudi sama sem celo leto 
mislila, da se mi bo želja uresničila. Bog pa ima druga
načrte.  
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Med vami sem živela in delovala dolgo 
najprej v mali, revni hišici, a ves 
ljudmi. Zato so mi Cerklje prirasle k srcu bolj kot doma
župnija. Živeli smo v sožitju. O
spomnim, kako ste želeli pomagati, v materialni ali kakšni drugi 
stiski. Kako je bilo z vami lepo sodelovati v pripravah na ve
cerkvene praznike. Kako lepo je bilo delo z mladimi, posebej pri 
verouku. Rada se spominjam mladinskega pevskega zbora, 
posebej v zvezi s praznovanjem 50
bila vesela in srečna, ko ste dobili dobrega gospoda župnika, 
pastirja po Božjem srcu, ki vas ima rad in vi njega. Gotovo ima 
pri tem zasluge nebeški priprošnjik škof Leni
rojstno faro.  
Zame je bilo slikarstvo in fotografija 
bilo odvisno ali ga bom sprejela ali zavrgla, kakor tudi klic v 
posvečeno življenje. Tu mora biti svobodna volja. Kot vidite, sem 
sprejela vse Božje darove. Vendar ni šlo brez velikih bole
Danes sem Bogu zelo hvaležna za mo
katerih oltarjih bi danes častila katerega od lažnih bogov. 
 
Vesela sem, da je v 
Cerkljah še sestrska 
postojanka. Morda ne 
bom več mogla priti na 
obisk. Ostal bo le 
spomin. Vas še vedno 
nosim v svojem srcu. V 
svoji molitvi in trpljenju 
se vas spomnim skoraj 
vsak dan. Ob fotografski 
razstavi boste spoznali še drug del mojega življenja, do vstopa v 
samostan in nato do vrnitve v Slovenijo. V tem opisu mojega 
življenja in dela boste spoznali, kako Bog vodi vsakega
do cilja. Preko preteklih dogodkov spoznavamo Božje na
Pozdrav od s. Hermine!« 
 
Posebej se ob tej priliki zahvaljujem avtorju razstave Dejanu 
Volčini, ki je vse skupaj lepo popisal v monografiji Fotografi 
družine Bavec in organizatorju razst

a in delovala dolgo časa, vsega skupaj 7 let, 
najprej v mali, revni hišici, a ves čas med dobrimi in plemenitimi 
ljudmi. Zato so mi Cerklje prirasle k srcu bolj kot domača 
župnija. Živeli smo v sožitju. Oči se mi orosijo od solz, ko se 

leli pomagati, v materialni ali kakšni drugi 
stiski. Kako je bilo z vami lepo sodelovati v pripravah na večje 
cerkvene praznike. Kako lepo je bilo delo z mladimi, posebej pri 
verouku. Rada se spominjam mladinskega pevskega zbora, 

njem 50-letnice poklica. Zato sem 
na, ko ste dobili dobrega gospoda župnika, 

pastirja po Božjem srcu, ki vas ima rad in vi njega. Gotovo ima 
pri tem zasluge nebeški priprošnjik škof Lenič, ki je ljubil svojo 

likarstvo in fotografija čisti Božji dar. Od mene je 
bilo odvisno ali ga bom sprejela ali zavrgla, kakor tudi klic v 

eno življenje. Tu mora biti svobodna volja. Kot vidite, sem 
sprejela vse Božje darove. Vendar ni šlo brez velikih bolečin. 

Bogu zelo hvaležna za moč odpovedi. Bog ve na 
astila katerega od lažnih bogov.  

razstavi boste spoznali še drug del mojega življenja, do vstopa v 
samostan in nato do vrnitve v Slovenijo. V tem opisu mojega 
življenja in dela boste spoznali, kako Bog vodi vsakega človeka 
do cilja. Preko preteklih dogodkov spoznavamo Božje načrte. 

Posebej se ob tej priliki zahvaljujem avtorju razstave Dejanu 
ini, ki je vse skupaj lepo popisal v monografiji Fotografi 

družine Bavec in organizatorju razstave Dejanu Packu.  



 
PRAVILA ZA SREČEN ZAKON 
 

Najboljša pot k sreči obeh je velika nesebičnost obeh.
Nikoli ne bodita jezna oba hkrati. 
Nikoli ne kričita drug drugemu, razen če gori hiša. 
Trudite se čim bolj pogosto uresničevati želje 
drugega. 
Darovanje za drugega naj bo vsakdanja dejavnost.  
Nikoli ne iščite napak, razen če ni popolnoma jasno, 
da je do napake prišlo. Vedno govorite ljubeče z 
drugim. 
Ne posmehujte se na račun preteklih napak. 
Raje prezrite cel svet kot svojega sozakonca. 
Nikoli ne dovolite, da bi vam sozakonec moral prošnjo ponoviti.
Noben del dneva naj ne mine brez ljubeznivih besed, v 
pa ne brez misli na sozakonca. 
Ne dajajte pripomb glede izdatkov drugega. 
Ne dovolite, da sonce zaide nad vašo jezo na sozakonca 
ki ste jo prizadejali. 
Nobeno srečanje naj se ne začne brez prisrčne dobrodošlice. Nikoli n
pozabite na lepoto in srečo v začetku vajinega skupnega življenja. Ne 
vzdihujte nad stvarmi, ki bi lahko bile, temveč se potrudite, da naredite 
najboljše iz stvari, ki so. 
Ne pozabite, da Bog želi zakon in da samo njegov blagoslov pomaga, da 
bo zakon postal tisto, kar mora biti. 
Ne bodite zadovoljni, dokler niste prepričani, da oba hodita po isti poti.
 
RECEPT ZA SREČNO NOVO LETO 
Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, zavisti, dlakocepstva 
in strahu ter razdeli vsak mesec na 30 ali 31 delov tako, da bo vse 
skupaj zneslo natanko eno leto. Vsak dan posebej pripravi iz enega 
dela truda ter dveh delov dobre volje in humorja. Dodaj k vsemu te
tri zvrhane jedilne žlice optimizma, eno čajno žlico strpnosti, zrnce 
ironije in ščepec taktnosti. Dobljeno maso potem bogato prelij z 
ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki drobnih pozornosti in jo 
vsak dan serviraj z vedrino. 

ŽIVE JASLICE V CENACOLU  
Fantje skupnosti Cenacolo vsako leto pripravijo jaslice. Letos jih 
lahko pogledate 25. in 26. decembra ob 17'00 in ob 20'00
6. januarja ob 17'00. Lepo vabljeni.  

nost obeh. 
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B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

Fantje skupnosti Cenacolo vsako leto pripravijo jaslice. Letos jih 
decembra ob 17'00 in ob 20'00 ter 

ŽPS (21. 1.) 
V sredo, 21.1. po večerni maši lepo povabljeni še zadnji
srečanje župnijskega pastoralnega sveta.  Obenem se vsem zahvaljujem 
za požrtvovalno delo.  
 
KULTURNI PRAZNIK (8. 2.)
Ob dnevu kulturnega praznika prav lepo povabljeni k sveti maši. 
maši ob 10'30 pa bomo imeli še krajši kulturni program v po
praznika.  
 
ŠKOFJELOŠKI PASIJON (
Kot ste lahko že videli v koledarju bomo na 
tiho nedeljo 22. 3. 2015 poromali na 
škofjeloški pasijon v Škofjo loko, ki bo tam ob 
16'00 uri (prizorišče A). Odhod bo ob 13'00.
Tokrat je prijava na ta dogodek nekoliko 
drugačna, in sicer boste ob prijavi 
(ali v Krški vasi) že prejeli karto za pas
hkrati s karto plačali tudi avtobusni prevoz
evrov). Prijavljeni ste, ko imate karto
greste na avtobus.  
 

Škofjeloški pasijon velja za prvo pisano slovensko dramo. 
prikazuje samo križevega pota kot ve
predstavlja unikatno kombinacijo podob iz Stare in Nove 
raja pa do križanja Jezusa Kristusa. Na ta na
opozarja na človeško krhkost in minljivost ter nam daje priložnost za 
razmislek kako čim bolje izkoristiti 
Zemlji; Ogled je lahko tudi notranja priprava na velikono
 

Igra se na kraju, za katerega je bila napisana. 
način – kot procesija. Gledalcem so na voljo štiri 
sicer na samem Mestnem trgu (prizoriš
B), na začetku Spodnjega trga (prizoriš
trga pri Kašči (prizorišče D). Pasijonska procesija potuje od prizoriš
do prizorišča, kjer se posamezna podoba odigra vsaki
Gre za duhovno srednjeveško igro o Kristusovem pasijonu
uprizoritvi sodeluje več kot 600 prostovoljcev, 80 konjenikov in še 
dodatnih 200 prostovoljcev pomaga pri sami organizaciji in pripravah 
na uprizoritev. Naslednja uprizoritev bo leta 2021.
Več o pasijonu si lahko preberete na internetni strani   
http://www.pasijon.si 
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