
 

IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 

2. Vselej nam je potrebno zreti skrivnost usmiljenja. To je vir veselja, 

vedrine in miru. To je pogoj za naše odrešenje. Usmiljenje: ta beseda 

razodeva skrivnost Svete Trojice. Usmiljenje: to je poslednje in 

najvišje dejanje, s katerim nam prihaja naproti Bog. Usmiljenje: to je 

temeljni  zakon, ki biva v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi 

pogleda brata, ki ga sreča na življenjski poti. Usmiljenje: to je pot, ki 

povezuje Boga in človeka, ker odpira srce upanju, da bomo vedno 

ljubljeni ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh. 

3. Obstajajo trenutki, ko smo še močneje poklicani, da se zazremo v 

usmiljenje, da bi tudi sami postali učinkovito znamenje Očetovega 

delovanja. Prav zato sem naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden 

čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom. 

Sveto leto se bo začelo 8. decembra na slovesni praznik 

Brezmadežnega spočetja. Ta liturgični praznik nakazuje, kako deluje 

Bog že od samih začetkov naše zgodovine. Po grehu Adama in Eve 

Bog ni hotel, da bi bilo človeštvo prepuščeno na milost in nemilost zlu. 

Zato si je zamislil in hotel Marijo, sveto in brezmadežno v ljubezni 

(prim. Ef 1,4), da bi postala Mati človekovega Odrešenika. Na težo 

greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno 

večje od slehernega greha in nihče ne more omejevati Božje ljubezni, 

ki odpušča. Na praznik Brezmadežnega spočetja bom z veseljem odprl 

sveta vrata. Ob tej priložnosti bodo to vrata usmiljenja. Kdorkoli bo 

stopil skoznje, bo lahko občutil ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča in 

daje upanje. 
 

 

KRAŠENJE 

JANUAR Boršt Gor. Krška vas 
FEBRUAR Cerklje Dol. Krška vas 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXIX      

Mnogokrat in na 

mnogotere načine je nekdaj 

Bog govoril očetom po 

prerokih, slednjič, te dni, 

nam je govoril po Sinu, ki ga je 

postavil za dediča vsega in po njem 

tudi naredil svet. On, ki je odsvit 

njegovega veličastva in podoba njegovega 

bitja ter nosi vse z besedo svoje moči, je dovršil 

očiščenje od grehov, sédel na desnico veličastva na 

višavah ter postal toliko višji od angelov, kolikor 

odličnejše ime je dobil. (Heb 1, 1-4) 

 
 
 

V tem mesecu ne prezrite ☺ 

 

* božiča 

* božičnega koncerta 

* trikraljevske akcije 

* januarskih sobotnih večerov 
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20. 12. NED 4. adventna nedelja - C Mih 5,1-4;; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 
»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!'« (Lk 1,42) 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas  9'00 Jankovič Jože in stari starši Jankovič 

Cerklje 10.30 Branko Ambrožič / Boris Hrovat ob 80. rojstnem dnevu 

21. 12 PON Peter Kanizij, duhovnik 

Cerklje 17'00 Komočar Martin 

22. 12. TOR Frančiška Cabrini, red. ust. 

Cerklje 18'00 Sestra Amanda in vse ++ sestre 

23. 12.  SRE Janez Kancij, duhovnik 

Krška vas 17'00 Martin Kodrič, 26. obl., in mama Mihaela 

Cerklje 18'00 Arh Janez in Ana 

24. 12.   ČET SVETI VEČER Adam in Eva 

Krška vas 18'00 po namenu  

Cerklje 24'00 Vinko Lopatič, ob rojstnem dnevu 

25. 12. PET BOŽIČ Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1-6; Jn 1,1-18 ali Jn 1,1-5.9-14 

Cerklje 7'00 Marko Matijevič, 20. obl. 

Krška vas 9'00 Jožef Gerjevič 

Cerklje 10'30 Zdenka, Franc stari starši Komatar, starši Hribar in stari 

starši Čermelj in Marjan Kodrič in za duše v vicah 

26. 12 SOB DAN SAMOSTOJNOSTI Sveti Štefan, mučenec 

Cerklje 7'00 ++ Lopatič 

Krška vas 9'00 Baškovič Nada 

Cerklje 10'30 Mira Špiler 

27. 12. NED SVETA DRUŽINA, Janez evangelist 
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mr 13,32) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Zorko Olga ter starši Lekše in Baškovič Edi ter starši Piltaver 

Cerklje 10'30 Jurečič Jožefa in Alojz 

Cerklje 18'00 dobrodelni božični koncert 

28. 12. PON Nedolžni otroci, mučenci 

Cerklje 18'00 Družina Črnelič in Mladkovič 

29. 12.  TOR Tomaž Becket, škof 

Cerklje 18'00 Frančiška Gramc Kuntarič 

30. 12.  SRE Feliks, papež 

Cerklje 18'00 Rajko Jurečič, obletna 

31. 12.  ČET Silvester, papež 

Cerklje 17'00 Slavka Butara / v zahvalo za preteklo leto 

1. 1. 2016 PET NOVO LETO, Marija mati Cerkve /  
NABIRKA ZA DOMAČEGA DUHOVNIKA 

Cerklje 7'00 Colarič Franc in vse ++ Colarič-Strle 

Krška vas 9'00 Franc Piltaver in starše Frančiška in Franc 

Cerklje 10'30 Marjan Retelj ob rojstnem dnevu 

2. 1. SOB Bazilji in Gregor, škofa / 17'00 Čaščenje Najsvetejšega 

Cerklje 18'00 Katarina Zorko in Ana 

3. 1. NED 2. Božična nedelja Sir 24,1-4.8-12; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 ali 1,1-5.9-14 
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1) 
Cerklje 7'00 Vladimir in Ljudmila Maligoj 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Žarn Franc obl. in ++ Žarn / Kvartuh Joško ob r. dnevu  

4. 1. PON Angela, redovnica 

Krška vas 18'00 Jožef Gerjevič 

5. 1.  TOR Simeon, puščavnik 

Cerklje 17'00 ++ starši Ana in Boris Starčič ter stari starši Kovačič 

6. 1.  SRE GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Krška vas 17'00 Anton in Terezija ter Ivan Tomše in Stanka Prah 

Cerklje 18'00 Baznik Anton, 3. obl.  

7. 1. ČET Rajmund, duhovnik 
Krška vas 18'00 v dober namen (sodelujejo veroučenci) 

8. 1.  PET Severin opat 

Krška vas 18'00 Pavlovič Martin 

9. 1. SOB Julijan mučenec / ob 10'00 svetopisemske urice  

Cerklje 17'00 Jože in družina Arh / 18'00 ogled filma za mlade in pogovor 

10. 1.  NED JEZUSOV KRST Iz 42,1-4.6-7; Apd 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22 
»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju« (Lk 3,16). 
Cerklje 7'00 Kodrič, Lenič in Frančiška Mohor 

Krška vas 9'00 Rozalija Rupar, obl. in sin Slavko 

Cerklje 10'30 Miro Ograjšek, obl. / za farane 

11. 1. PON Pavlin Oglejski škof;  

Krška vas 18'00 Stepan Komerički in vsi ++ Slakonja 

12. 1.  TOR Tanja, mučenka 

Cerklje 18'00 Starši Franc in Marija ter brat Franc Zorko 

13. 1. SRE Hilarij, škof 

Krška vas 18'00 za zdravje iz Krške vasi 

14. 1. ČET Malahija, prerok 

Cerklje 6'00 v zahvalo in zadoščenje Srcu Jezusovemu 

15. 1. PET Pavel puščavnik 

Cerklje 18'00 Barbara Kostelac 

16. 1. SOB Marcel, papež 
Cerklje  17'00 Ana in Franc Pflege / 18'00 - srečanje za bralce Božje besede 

17. 1. NED 2. nedelja med letom Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo.« (Jn 2,11) 
Cerklje 7'00 Anton god., Janez obl., Marija in Frančiška Račič iz Župeče vas 

Krška vas 9'00 Srpčič Karel obl., / za farane 

Cerklje 10'30 Baznik Anton ob rojstnem dnevu 



18. 1.  PON Marjeta Ogrska, redovnica 

Cerklje 6'30 za določen namen (sodeluje 6. razred) 

19.1. TOR Suzana, mučenka 

Cerklje 17'00 Rozika Kožar in Joško Kožar 

20. 1.  SRE Fabijan in Boštjan, mučenca 

Cerklje 6'30 po namenu za župljane (sodeluje 7. razred) 

21. 1.  ČET Neža, mučenka 

Cerklje 6'30 v zahvalo (sodeluje 4. razred) 

22. 1.  PET Vincencij, mučenec 

Dom starejših Brežice 16'00 po namenu za rajne 

23. 1 SOB Henrik, duhovnik / ob 10'00 svetopisemske urice 
Cerklje 17'00 Barbara Kostelac 

Cerklje 18'00 srečanje z zakonci (družinska vzgoja) 

24. 1. NED 3. nedelja med letom - svetopisemska  
Neh 8,2-4.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30 ali 12,12-14.27; Lk 1,1-4;4,14-21 

Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,20-21). 
Cerklje 7'00 Grojzdek Viljem, 7. obl., in vse sorodnike  

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Silvester Kelher, 2. obl.  

Cerklje  17'00 - 22'00 branje Svetega pisma 

25. 1.  PON Spreobrnjenje apostola Pavla 

Krška vas 18'00 Rozika Kožar in starši ter brat 

26. 1.  TOR Tit in Timotej, škofa 

Cerklje 17'00 Unetič Jakob in Karolina - Gazice 

27. 1.  SRE Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 

Krška vas 18'00 Viktor Ferenčak obl. ter starše, brate in sestro Zofko  

28. 1.  ČET Tomaž Akvinski 

Cerklje 6'00 za srečno zadnjo uro 

29. 1.  PET Valerij, škof 

Krška vas 18'00 Jazbec Marija, Rozalija in Jožefa 

30. 1. SOB Martina, mučenka 
Cerklje 17'00 Ana Zupančič 

Cerklje 18'00 srečanje z molivci (uvod v molitev) 

31. 1. NED 4. nedelja med letom 
Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13 ali 13,4-13; Lk 4,21-30 

»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30)  

Cerklje 7'00 za farane / Rajko Jurečič 

Krška vas  9'00 Jankovič Jože in stari starši Jankovič 

Cerklje 10.30 Majda in Alojz obl., starši Zidar in Kerin 
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. 
 

DEVETDNEVNICA 

Lepo povabljeni k devetdnevnici, ko pričakujemo Kralja, ki prihaja. 

To je posebej lep čas, ko se zvečer zbiramo k molitvi po vaseh. V hiši, 

kjer je Marija, je vsak dobrodošel. Marija bo prenočevala:  

16. 12. – sreda Cerklje / Drobnič 
17. 12. – četrtek Župeča vas / Turšič Andrej 
18. 12. – petek Boršt / Lopatič Zasap / Veronika Kovač 
19. 12. – sobota Račja vas / Ilc Franc 
20. 12. – nedelja Hrastje / Prahovi Krška vas / hišica 
21. 12. – pon.  Gazice / Gramc Rezika Skopice / Gasilni dom 
22. 12. – torek Črešnjice / družina Kodrič Ivan in Marta 
23. 12. – sreda Krška vas / Prahovi 

 

BOŽIČ 

Lepo povabljeni na otroško polnočnico, ki bo 24. 12. ob 18'00. začeli 

bomo s kratko božičnico, ki so jo pripravili otroci pod vodstvom 

Melite Vegelj Zagorc. Ob 24'00 bo v Cerkljah polnočnica. Včasih so k 

polnočnici hodili peš in z baklami. Lep običaj, ki združuje in da tej 

noči tudi na zunaj drugačen pomen.  

Na božičen dan bodo maše po nedeljskem vrstnem redu.  
 

SVETI ŠTEFAN – DAN SAMOSTOJNOSTI 

Dan, ko se posebej zahvaljujemo za domovino. Nedeljski vrstni 

red maš naj bi nas tudi vzdržal v prazničnem vzdušju.  
 

BOŽIČNI KONCERT 

Mešani pevski zbor pripravlja dobrodelni božični koncert. 

Vsako leto se potrudijo, da je res kvaliteten, in verjamem, da bo 

tudi letos tako, da bomo tudi s pesmijo počastili novorojeno 

dete. Letošnji koncert, ki bo 27. 12. ob 18'00, bo na njihovo 

pobudo tudi dobrodelen. Del sredstev so se mladi pevci 

namenili dati za obnovo zvonika cerkve, ki jo je prizadel potres. 

Spomladi bo sledila sanacija.  
 

SVETOPISEMSKE URICE  

Tudi po novem letu najmlajše (od 3. do 6. leta) čakajo 

svetopisemske urice. Te bodo 9. in 23. januarja ter 6. in 20. 

februarja. Nadaljnji datumi bodo še objavljeni. Vabljen! 

 



TRIKRALJEVSKA AKCIJA.  

Upamo, da nam bo tudi letos nekako uspelo izpeljati 

trikraljevsko akcijo po vaseh. Radi bi obiskali res vse domove 

po vaseh, vendar je veliko odvisno od tega, če je dovolj 

prostovoljcev. Obenem bi se rad zahvalil vsem, ki ste tudi v 

preteklih letih koledovali in ste vse, kar ste prejeli, darovali v 

dobrodelne namene ter za misijone. Tako bo tudi letos. Bog 

povrni.  
 

JANUARSKA SOBOTNA VEČERNA SREČANJA 

Srečanja bodo potekala v okviru birmanskih skupin in so 

priporočljiva za birmance, srednješolce in študente. Povabljeni 

k posameznim srečanjem predvsem vsi tisti, ki vas naslovi tem 

posebej nagovarjajo. Lepo vabljeni. 

9. 1. ogled filma Misijon in pogovor 
16. 1. srečanje za bralce Božje besede 

23. 1. srečanje z zakonci (družinska vzgoja) 

31. 1. srečanje z molivci (uvod v molitev) 

 

"KORENINE CERKLJANSKE FARE" 

Kljub temu, da za svoje delo David Smukovič ni prejel plakete 

krajevne skupnosti, ker se ni trudil 10 let ampak samo 5 let po 

3 do 4 ure v povprečju na dan, znajo njegovo delo v tujini bolje 

ceniti kot pri nas doma. Davidu je glede "nagrad" vseeno, meni 

pa ni in mi je res žal, da je lahko takšno delo za kraj tako na 

lahno spregledano. Mogoče res svojih korenin ob čedalje 

večjem številu migrantov in modernih družinskih časih niti ne 

bomo več potrebovali ...  

Povpraševanja po knjigi od drugod pa so presenetljivo velika. 

Župnija trenutno ne zmore sama nositi stroškov ponatisa, zato 

prosimo, če se bo kdo od bolj kulturno zavednih sponzorjev iz 

kraja in okolice odzval na pomoč. Tisti sponzorji, ki bodo 

darovali 500 evrov, bodo dobili mesto v knjigi in sicer 

reklamne pol strani, tisti, ki pa bodo darovali več kot 1000 

evrov za ponatis pa eno reklamno stran v knjigi.  

SVETI MARKO – PASIJON 

Sveti Marko je zavetnik naše fare in zato tudi pripravljamo igro 

("mjuzikel"), da s tem počastimo našega zavetnika. Počasi smo ga 

začeli pripravljati že kmalu po igri o Leničevem življenju "V imenu 

ljudstva". To je pasijon, vendar je precej drugače od tistega, ki ste ga 

lahko videli na škofjeloškem pasijonu ali v Laškem pasijonu. 

Verjamem, da vam bo žal, če si ga ne boste ogledali. Konec februarja 

se tako obeta prva predstava in povabite tudi bližnje.  

 

SVETOPISEMSKA NEDELJA 

Svetopisemski maraton se je izkazal kot lepa priložnost, da se 

nekoliko bolj poglobimo v Božjo besedo. Branje Svetega pisma – 

Božje besede je tudi lepa molitev.  

24. januarja, ko je svetopisemska nedelja, bomo popoldne od 17'00 

dalje brali Božjo besedo. Bralci se bodo menjavali na 20 minut. Za 

branje se boste lahko vpisali od nedeljo, 17. Januarja, dalje. Hvala 

vam.  

 

MOLITEV OB LETU BOŽJEGA USMILJENJA 
 Gospod Jezus Kristus, učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče, 
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega. Pokaži nam svoje obličje in bomo 
rešeni. 
 Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z 
denarjem, prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh. Ganil je 
Petra, da je po izdaji jokal, in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.  
Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda, ki si jo 
rekel Samarijanki:‘Če bi poznala Božji dar!Ti si vidno obličje nevidnega Očeta, 
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem. Stori, 
da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega 
Gospoda. 
 Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,da bodo imeli pravo 
sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti. Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo 
približal kdorkoli od njih,čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga 
odpuščeno. 
 Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti, da bo jubilej 
Usmiljenja leto Gospodove milosti in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim 
navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo, razglašala zapornikom ter 
zatiranim svobodo in slepim vračala vid. 
 Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe, ki živiš in 
kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. 
Amen. 


