
»Kdor ne sprejme svojega križa,  

ni mene vreden.«  
(prim. Mt 10,38) 

 

Včasih je življenje nesprejemljivo. Naloženi so ti križi, ki jih ne moreš in 

nočeš nositi. Naloženi so ti križi, ki te silijo na kolena in jemljejo upanje in ni 

lepe besede prijaznosti, rešitve. Obup, jeza, zlom –  in v slutnji smrti klic po 

življenju. Prekrižan, zlomljen, pa vendar mora biti. Jaz in ti, moje življenje, 

tvoje življenje, prekrižano, zlomljeno. Moj križ, tvoj križ –  povezana v ne in 

vendar. Moj križ postane tvoj križ in tvoj križ postane moj križ. In potem vse 

to zdržati. Kdor to vzdrži,kdor zbira solze v njegov kelih in kdor lahko vse to 

sprejme, gre v življenje. 
Po: A. Schwarz 

 
 »Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 
Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan 
učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.«  (Mt 10,40.42) 
 

Jezus nas vabi k univerzalni ljubezni 
Morala jasno uči, da se mora krščanska ljubezen 
obrniti k vsem, ki jih Bog ljubi. Toda krog naših 
odnosov in dobrih del je omejen. A Jezus nas 
poziva k temu, da se vedno znova trudimo 
prinašati v naš svet preprosto, a univerzalno 
ljubezen. Z majhnimi dobrimi deli, preprostimi 
gestami, ga bo tako lahko sprejel večji del ljudi. 
Po nas ga bo sprejel in s tem tudi tistega, ki 
pošilja tudi nas. Krščanska ljubezen namreč 
zmore preseči osebne, rasne, državne in narodnostne antipatije. Neprijetna čustva in odpor do 
bližnjega imajo velikokrat skrivnosten in zgrešen izvor. Pojdimo preko njih!  Po: T. Špidliku 

 

 

KRAŠENJE 

JUNIJ Boršt Gor. Skopice 
JULIJ Cerklje Dol. Krška vas 
AVGUST Črešnjice Gor. Krška vas 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

JULIJ 2015 

 

Leto XXVIII.      
 

 

 Oratorij 2015 

Hočem biti svet –

Dominik Savio       

Od 6. do 11. 7. 2015  

od 9.00 do 15.00, 

zaključek v soboto  

s sveto mašo ob 16'00.  

 

(molitev ministrantov ) 
Sveti Dominik Savio, ti si naš vzornik in zavetnik, Z 

don Boskovo pomočjo si se naučil sveto živeti. Po 

tvojem zgledu naj iskreno ljubimo Jezusa, goreče 

častimo Marijo, zbrano in zavzeto sodelujemo pri 

sveti maši in veselo izpolnjujemo svoje vsakdanje 

dolžnosti. Ti, ki si sklenil: “rajši umreti, kakor 

grešiti” pomagaj tudi nam, da se bomo ogibali 

vsakega greha in dosegli lepoto nebes. Tam se bomo 

nekoč s teboj, z devico Marijo, z angeli in svetniki 

pri Bogu veselili na veke. Amen. 
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12. 6.  PET  SRCE JEZUSOVO 
Krška vas 18'00 + Milka Pešec 

Cerklje 19'00 Branko Ambrožič in starši in vsi ++ Krajnc 

13. 6 SOB  SRCE MARIJINO 
Cerklje 14'30 po namenu zaročencev 

14. 6.  NED 11. nav. nedelja. Ezk 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34 
»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34) 
Cerklje 7'00 Mira Špiler 30. dan / Za farane 

Krška vas 9'00 Kovačič Milka, Žokalj Mirko, Lopatič Minka 

Cerklje 10'30 Marija in Karel Butara / Srečko Furlan 

Cerklje  19'00 KONCERT ob 10. obletnici MePZ Cerklje ob Krki 

15. 6.  PON Vid, mučenec 

Krška vas 19'00 za očeta in oba brata Dornik 

16. 6.  TOR Beno, škof 

Cerklje 19'00 Marija in Janez Zorko 

17. 6. SRE Albert, duhovnik 
Krška vas 19'00 Kodrič Mihaela, 10. obl., in Martin 

18. 6.   ČET Marko in Marcelijan, mučenca 
Cerklje 19'00 Barbič Alfonz, ob 80. roj. dnevu, in starši Barbič ter Piltaver 

19. 6. PET Romuald, opat 
Dom Brežice  16'00 Angela in Martin Piltaver 

20. 6  SOB Florentina, devica  / romanje bolnikov na Brezje 

Hrastje 18'00 za žive in ++ iz Hrastja 

21. 6. NED 12. nedelja med letom Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mr 4,35-41 
"'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'' (Mr 4,41) 
Cerklje 7'00 za farane / Slavka Butara 

Krška vas 9'00 Bogu v zahvalo in priprošnjo za blagoslov v družini 

Cerklje 10'30 Ivan Preskar, godovna 

22. 6. PON Tomaž in Janez, mučenca 

Krška vas 19'00 Janko Karčič, 1. obl.  

23. 6.  TOR Jožef Cafasso, duhovnik 

Cerklje 19'00 + starši Majda in Alojz Zaletel 

24. 6. SRE ROJSTVO Janeza Krstnika 

Cerklje 8'00 vse ++ iz družine Vegelj - Boršt 

25. 6.  ČET DAN DRŽAVNOSTI / po maši molitev za domovino 

Cerklje  19'00 Anton in Marija Račič iz Župeče vasi  

26. 6.  PET Jožef Marija Escriva, ust. Opus Dei 

Krška vas 8'00 Silvester Baškovič, starši in sorodniki 

27. 6. SOB Ema Krška, kneginja 

Zasap 18'00 za žive in pokojne vaščane Zasapa 

28. 6. NED 13. navad. nedelja Mdr 1,13-15;2,23-24; 2 Kor 8,7-15; Mr 5,21-43  
Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, 
rečem ti, vstani!« (Mr 5,41) 
Cerklje 7'00 za vse ++ iz družine Vegelj iz Boršta 

Krška vas 9'00 za farane / Baškovič Ivan, 3. obl.  

Cerklje 10'30 ++ družina Žugič in Horžen 

29. 6.  PON PETER IN PAVEL, apostola 

Cerklje  19'00 Mihajlovič Rade, starša Bevc in Ana Žust 

30. 6.  TOR Prvi rimski mučenci 

Cerklje 19'00 Pavla Turšič in sorodniki 

1. 7.  SRE Estera, svetopisemska žena 

Cerklje 19'00 starši Volk in vse ++ Volk iz Krške vasi 

2. 7. ČET Ptujskogorska Mati Božja / obhajanje bolnikov  

Cerklje 19'00 Marjan Retelj 

3. 7.  PET Tomaž, apostol  

Cerklje  5'00 v zahvalo / izlet z animatorji oratorija 

4. 7. SOB Pahomij, puščavnik 

Cerklje 8'00 Miha Zlobko, 3. obl., in starši  Račja vas 11 

5. 7.  NED Ciril in Metod, slov. apostola Ezk 34,11-16; 1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16 
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Poldi Jerele, starši in sorodniki 

Cerklje 10'30 Rezika in Ivan Močnik in vse ++ Močnikove, 

Unetič, Prah in stric Ignac 

Začetek tedenskega oratorija od 8'30  15'00. 

6. 7. PON Marija Goretti, muč.  

Cerklje 7'00 po namenu za farane 

7. 7.  TOR Vilibalt, škof 

Cerklje 7'00 v čast blaženemu Lojzetu Grozdetu za 

zdravje  Janko Kocmur 

8. 7. SRE Prokopij, mučenec 

drugje  za pravo modrost 

9. 7. ČET Hadrijan III, papež  

Cerklje 7'00 za žive in pokojne Kocmur 

10. 7. PET Amalija, redovnica 

Cerklje 6'00 v zahvalo 

11. 7. SOB Benedikt, opat / zaključek oratorija  

Cerklje  16'00 (nedeljska maša) Ilc Terezija in Franc ter sorodniki  



12. 7. NED MOHOR IN FORTUNAT  Am 7,12-15; Ef 1,3-14 Mr 6,7-13  
»In šli so ter oznanjali pokoro.« (Mr 6,12)  
Cerklje 7'00 Ljudmila in Vladimir Maligoj 

Krška vas 9'00 ŽEGNANJE  za farane 

Maše ob 10'30 v Cerkljah ni - sobotna ob 16'00 je nedeljska. 

13. 7.  PON Henrik, kralj 

Cerklje 19'00 Rok Turšič, 1. obl. 

14. 7. TOR Kamil de Lellis, duhovnik 

Cerklje 8'00 Anton Štrus 

15. 7.  SRE Bonaventura, škof 

Krška vas 19'00 oče Vladimir in stari starši Laurič in Žibert 

16. 7.  ČET Karmelska Mati Božja / ministranti izlet 

Cerklje 8'00 Rozika Kožar, tri brate in starši Kožar 

17. 7.  PET Aleš, spokornik 

drugje  po namenu za rajne 

18. 7. SOB Friderik, škof 

Cerklje 19'00 starši Terezija in Janez Gramc  Gazice 

19. 7. NED 16. nedelja med letom Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34  
»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte.« (Mr 6,31a). 
Cerklje 7'00 Anton in Marija Račič in stari starši 
Krška vas 9'00 za farane  

Cerklje 10'30 Lavrinšek Franc, 1. obl.  

20. 7 PON Marjeta Antiohijska, mučenka  
drugje  po namenu za rajne 

21. 7.  TOR Lovrenc, cerkveni učitelj 

Bolnica Brežice 19'00 Marjan Retelj 

22. 7.  SRE Marija Magdalena, sp. žena 
drugje  po namenu za rajne 

23. 7.  ČET Brigita Švedska, redovnica 
drugje  po namenu za rajne 

24. 7.  PET Krištof, mučenec 
drugje  za pozabljene namene 

25. 7. SOB Jakob Starejši, apostol 
drugje  po namenu za rajne 

26. 7. NED Krištofova nedelja 2 Kr 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 
»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.« (Jn 6,9a) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas  9'00 Janez Poldan, 31. obl.  

Cerklje 10.30 Colarič Franc, ob r. d., in ++ Colarič in Sterle 

Jože in Mira Špiler  

27. 7. 

Krška vas 

PON 

19'00 
Gorazd, Kliment in drugi učenci 

Anton Les  umrl 8. 5. na Švedskem 

28. 7.  

Krška vas 

TOR 

8'00 
Erazem, škof 

mama Alojzija in vsi ++ iz družine Dornik 

29. 7.  

Krška vas 

SRE 

19'00 

Marta, Lazarjeva sestra 

v zahvalo za roj. dan otroka in prošnja za blagoslov 

30. 7.  

Krška vas 

ČET 

19'00 
Peter Krizolog 

za vse ++ iz družine Gorišek 

31. 7. 

Krška vas 

PET 

8'00 
Ignacij Lojolski 

za uspeh operacije 

1. 8.  

Krško 

SOB 

20'00 
Alfonz Ligvorij, škof in cerkevni učitelj 

ob prazniku Porcjunkule - po namenu  

2. 8.  NED 18. nav. nedelja 2 Mz 16,2-4.12-15;  Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 
»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo 
dal Sin človekov.« (Jn 6,27a) 
Cerklje 

Krška vas 

Cerklje 

7'00 

9'00 

10'30 

Tršelič Tilka, 1. obl. 

za farane / Marjan in dva Alojza ter mama Zagorc 

starši in Jože Dušak 

3. 8. 

Cerklje 

PON 

19'00 
Lidija, svetopisemska žena 

za vse + iz družine Les 

4. 8. 

Cerklje 

TOR 

8'00 
Janez Vianej, duhovnik 

Ivanka Gornjak in sorodniki 

5. 8.  

Krška vas 

SRE 

19'00 
Marija Snežna 

Marija in Franc Ajster 

6. 8. 

Cerklje 

ČET 

19'00 
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

++ iz družine Bevc, Unetič, sestra Rezika in Ivan 

7. 8. 

Cerklje 

PET 

8'00 
Kajetan, duhovnik / obisk bolnikov 

po namenu za farane 

8. 8.  

Cerklje 

SOB 

16'30 
Dominik, ustanovitelj dominikancev 

po namenu zaročencev ☺ 

9. 8.  NED 19. nedelja med letom 1 Kr 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 
»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45b) 
Cerklje 

Krška vas 

Cerklje 

7'00 

9'00 

10'30 

Za farane / Joško Kožar 1. obl 

Uršula Tomše, obl., in Martin ter Jože Pavlovič 

Terezijo Kovačič, r. Škulj, in za njene starše 

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. 

VSEM ŽELIM LEPO PREŽIVETE POČITNICE! 

NE POZABI NA BOGA, KI JE S TABO POVOSOD! 
 



 KONCERT poročnih pesmi  

 ob 10. obletnici MePZ Cerklje ob Krki  

 

 

ROMANJE NA BREZJE 20. 6. 

Vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in 

starejših na Brezje bo v soboto, 20. junija. Ob 9. uri se 

bo na trgu pred cerkvijo po ustaljenem programu začela 

priprava na mašo z molitvijo rožnega venca in s petjem, 

ob 10. uri pa bo romarska maša. Slovesno somaševanje 

bo vodil ljubljanski nadškof metropolit mons. Stanislav 

Zore.  

Lepo povabljeni, da se skupaj udeležimo romanja. Po maši 

ob 10'00 bomo šli še na skromno kosilo.  

Prijavite se čim prej.  

Avtobus bo začel pobirati na Skopicah ob 7'00 in potem po 

ustaljenem redu  Krška vas, Boršt, Račja vas, Župeča vas 

in ob 7'15 v Cerkljah ter na Črešnjicah.  

   

DAN DRŽAVNOSTI 

25. 6. obeležujemo dan državnosti. Maša bo zvečer ob 

19'00. Po maši bomo pred izpostavljenim najsvetejšim 

molili za našo domovino. Lepo vabljeni.  

 

ORATORIJ 2015 

Čim prej prijavite otroke za oratorij, ki bo letos potekal od 

ponedeljka, 6. 7., do sobote, 11. 7. Takrat bo zaključek ob 

16'00 z nedeljsko sveto mašo in sodelovanjem mladih.  

Oratorij pripravljajo mladi. Voditelj letošnjega oratorija je 

Jan Rudman. Hvaležen sem vsem animatorjem za pomoč 

in dobro delo, ki ga ob tem naredijo. Bog naj obilno 

blagoslovi vaše delo.  

Letošnja tema je svetniški mladenič Dominik Savio, kateri 

je tudi zavetnik ministrantov. Prijavnice za oratorij najdete 

na spletu ali zadaj v cerkvi.  

 



MOHOR IN FORTUNAT   

V nedeljo, 12. julija, bomo ob 9'00 posebej počastili 

zavetnika v Krški vasi  sv. Mohorja in sv. Fotunata. 

Maše v Cerkljah ob 10'30 ta dan NI.   

Ime Mohor je nastalo iz latinskega imena 

Hermagoras, ki ga povezujejo z imenom boga Hermesa 

in z glagolom agoreuo »govorim (javno) v skupščini«. 

Fortunat pa izhaja iz latinskega pridevnika fortunatus 

»srečen, blažen; premožen, bogat«. 

Rodila sta se v 3. stoletju, umrla pa 23. avgusta 

okoli leta 305 v Singidunumu, današnjem Beogradu. 

Družina: Iz legend ne izvemo o njunem poreklu nič 

drugega kot to, da naj bi bil sv. Mohor ugleden oglejski 

meščan.  

Sta zavetnika Ogleja, 

drugotna zavetnika 

ljubljanske nadškofije, 

Mohorjeve družbe v Celju, 

Celovcu in Gorici. 

Upodabljajo ju skupaj, 

največkrat kot 

priprošnjika; sv. Mohor je 

upodobljen kot škof v 

ornatu, sv. Fortunat pa kot 

diakon, v dalmatiki 

(diakonskem oblačilu). 

Oba držita v rokah 

palmovo vejico, simbol 

mučeništva.  

Pri nas je Mohorju in Fortunatu posvečenih kar 7 župnijskih in 

21 podružničnih cerkva, pa tudi najstarejša knjižna založba nosi 

njuno ime (Mohorjeva družba). Zgodovinska dejstva postavljajo 

sv. Mohorja na ozemlje današnjega Beograda (Singidun), kjer je 

bil škofov lektor. klerik). Pred preganjalci je leta 303 bežal v 

Sirmium in tam pretrpel mučeniško smrt, najverjetneje na isti 

dan, 23. avgusta, kot sirmijski diakon Fortunat. Kasneje, ko so 

njune relikvije prenesli v Oglej, se je zapis o njunem mučeništvu 

izgubil in nastale so legende, ki jih je v 6. stol. zapisal Pavel 

Diakon. Kaj pravi? Sveti Mohor, ugledni oglejski meščan, se je 

leta 46 pridružil apostolu Marku, ki je v Ogleju oznanjal 

Kristusa. Marko ga je vzel s seboj v Rim in ga izbral za svojega 

naslednika. V Rimu ga je sv. Peter posvetil za prvega oglejskega 

škofa. V osemnajstih letih, kolikor je vodil škofijo, je Oglej 

napredoval ne samo gospodarsko, ampak tudi versko. Desna roka 

pri njegovem misijonskem delu je bil diakon, sv. Fortunat. Leta 

64 je v Rimu nastopilo krvavo obdobje Neronovega preganjanja 

kristjanov, umrla sta sv. Peter in Pavel, v Ogleju pa je cesarski 

namestnik Sebastes dal prijeti sv. Mohorja. Mučil ga je z 

bikovkami, natezalnico, železnimi ostmi in plamenicami, a mu ni 

mogel priti do živega. Ker se je zbal nemira, ga je dal zapreti v 

ozko, temno ječo. Takoj je sredi ječe zasvetila čudežna svetloba 

in zavel prijeten vonj, svetemu Mohorju pa so se čudežno 

zacelile vse rane. Poslej so se čudeži kar vrstili: najbolj znana sta 

ozdravljenje božjastnega sina oglejskega plemenitaša Gregorija 

ter slepe gospe Aleksandre. Cesarski namestnik je zato kmalu dal 

zapreti še Fortunata, a čudeži in spreobrnjenja kljub temu niso 

ponehali, bilo jih je vedno več. V strahu, da se o tej nenavadno 

hitri rasti krščanstva ne bi izvedelo po cesarstvu, je dal 

namestnik Sebastes neke temne noči oba v ječi obglaviti. 



KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Tudi letos bo potekala 

vsakoletna akcija MIVA. “ZA 

VSAK SREČNO PREVOŽEN 

KILOMETER STOTIN ZA 

MISIJONSKI AVTO” ali 

bolje rečeno: MOJ DAR 

BOGA SLAVI ZA VSE 

PREVOŽENE POTI.  

Naj vas geslo Mivine akcije Moj 

dar Boga slavi za vse 

prevožene poti vsako leto 

spomni na lepe trenutke v 

vašem avtu in srečno prevožene 

poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, 

katerim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje 

in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, 

pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, 

zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj 

vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za 

srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska 

vozila. 

Torej cent za vsak 

srečno prevožen 

kilometer za naše 

misijonarje. Bog naj 

vidi vašo radodarnost 

in naj vas obilno 

blagoslovi. 

Dežurstvo Karitas 
Od junija do konca avgusta ne bo uradnih ur na Karitasu. V 

primeru, da bi res rabili kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na 

župnika ali Vilmo Kerin.  
 

Ponatis knjige: "Korenine cerkljanske fare" 
Zaradi povpraševanja po knjigi Davida Smukoviča "Korenine 

cerkljanske fare" bomo naredili ponatis, vendar pa zaradi 

obsežnosti knjige in stroška spet sprejemamo prednaročila. Ko 

bo zadostno število naročil, bomo knjigo dali v tisk.  

Prav tako se počasi pripravlja tudi drugi del te knjige, v kateri 

bodo še nekateri dopolnjeni podatki iz domačih vasi, dodani pa 

so tudi delni statusi iz Svetega Križa in Čateža. Več informacij 

lahko dobite pri Davidu.  

Počasi pripravljamo zbornik o škofu Leniču. V njem bo 

diplomsko delo Patricije Haler ter Romana Starca. Dodana pa 

bo tudi igra, rodovnik in šmarnice o Leniču.  

Tudi v tem primeru bi bila dobrodošla prednaročila, pa tudi če 

kdo čuti, da lahko kaj pomaga pri sponzorstvu, da bi tudi samo 

delo bilo potem ceneje in bolj dostopno ljudem. Hvala vsem, 

pevskim zborom in društvom, ki kaj dobrega storite za kulturo 

kraja.  

SPOVEDOVANJE 
Spovedovanje je vsako nedeljo zjutraj pred 7. mašo in po 

dogovoru. Pred nami je leto Božjega usmiljenja, ko smo še 

posebej povabljeni, da izkusimo Božje usmiljenje tudi po 

zakramentu sprave. Možnost za spoved je tudi pri kapucinih v 

Krškem (p. Marko Senica 041/288-885). 

KURILNICA 

V letošnjem letu se pripravlja nov projekt  kurilnica na 

sekance za vse cerkvene stavbe skupaj. Čeprav je vložek kar 

velik (izgradnja zalogovnika in peč) pa bo prihranek 

pozneje kar precejšen. Prispevki, predvsem nabirke prvih 

nedelj v mesecu bodo namenjene temu. Hvala vam.  
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Spravna slovesnost na Zaplazu 
Na Zaplazu je 30. 5. potekala spravna slovesnost. Simbolično so 

združili zemljo različnih grobišč ( Kočevski rog, Argentina, 

Rajhenburg, Begunje na Gorenjskem, Huda jama, Tezno, Rab, 

Čatež in Roje, Gonars, Dachau, Auschwitz, Frankolovo, Gramozna 

jama, Osankarica, Sv. Urh, Javorovica, Dražgoše, Sv. Oto nad 

Vrtojbo, Teharje, Rižarna, Šentvid nad Ljubljano, Stari Hrastnik, 

Jasenovac, Krimska jama, Mavrlen, Turjak, Grčarice, Ukrajina, 

Cerkno, Lajše, Ljubelj), ki postaja eno in se jo ne da več ločiti. To 

hkrati pomeni imeti pieteto do vseh žrtev nesrečne vojne. Naj 

hkrati spomnim, da tudi sami morda nismo sposobni takšne 

pietete, ker v naši neposredni bližini, na letališču in v Krakovskem 

gozdu leži množica nepokopanih ljudi, ki nimajo niti obeležja. Dr. 

Katarina Kompan Erzar je na Zaplazu imela naslednji govor:  

Blagoslovljena zemlja, ki prihaja iz najrazličnejših krajev, nas 

spominja na to, da je resnico teh krajev mogoče zajeti samo v 

globokem spoštovanju in sočutju. Takrat nam bo skozi naše solze 

in molitve pokazala na hrepenenje in ljubezen do domovine, ki jo 

prinaša argentinska zemlja, na upanje na spravo, ki ga nosi 

zemlja s Kočevskega Roga, kjer se je pred 25 leti začela prva 

spravna maša, ter na pogum, h kateremu nas spodbuja zemlja iz 

Gramozne jame. 

Grobovi so bili zmeraj referenčna točka za vrednotenje zgodovine 

in odkrivanje skrivnosti civilizacij. Zato ni vseeno, kakšni so ti 

grobovi in s kakšnimi obeležji jih označujemo. Tako urejeni 

grobovi kot skrita grobišča oboji enako pomenljivo pripovedujejo 

zgodbo naše civilizacije, našega odnosa do življenja in smrti, ter 

našega odnosa do svetosti in dostojanstva človeka. Skoznje se 

kaže stopnja kultiviranosti, ter globina spoštovanja in čustvene 

razvitosti njenih pripadnikov. Tako kot mi raziskujemo in 

presojamo pretekle rodove z raziskovanjem njihovih grobov, bodo 

tudi prihodnji rodovi presojali nas po tem, kar bodo našli ob in v 

naših grobovih. Takrat bo pomembno, da bodo ob kipu vojaka s 

puško in talca z razkritimi prsmi odkrili tudi kip deklice s kito in 

sirote z rožnim vencem v roki. Videli bodo tako spomenike, kot 

zapuščene kotanje, kjer je ostal samo preperel čeveljček. 

Od nas je odvisno, ali bodo razumeli, da nobeno obdobje 

zgodovine ni bilo samo enostransko, črno – belo, in samo upamo 

lahko, da bodo iz urejenosti naših grobov zaslutili, da smrt nima 

zadnje besede in da je se »zlo« vedno želelo polastiti človeškega 

srca in duše, ter ju zasužnjiti s svojim sovraštvom in pohlepom, 

hkrati pa je »Dobro« vedno trepetalo za vsako človeško srce in se 

borilo zanj, želimo si, da bi iz preprostosti naših grobov spoznali, 

da je vsaka nasilna prevlada, ki prezira resnico in ne pozna 

sočutja, poraz človeškega duha in ne njegova zmaga in 

verjamemo, da bodo iz molitev na grobovih videli, da je vsako 

srce, ki premaga sovraštvo in zmore izjokati svojo bolečino ter jo 

izročiti Ljubezni, srce zmagovalca. 

Vojno si dostikrat predstavljamo kot bitko med močnimi, med 

odraslimi junaki, med ideologijami. V resnici pa so v vojnah in po 

njih zmeraj trpeli mali ljudje, matere, sirote, vdove,…, in umirali 

mladi fantje, napol otroci. Tudi Alojz Grozde ni nek »junak« 

ampak fant, otrok, ki je v dneh pred svojo smrtjo napisal pesem, 

ki je otroška pesem, preprosta in naivna, kot je bil tudi sam. 

Poslušajmo to pesem: 

MAJSKA (Alojz Grozde) 

Spet v deželo je prišel / lepi mesec maj, 

s sabo ptičice privel / in zelenja v gaj. 

Zopet so se razcvetele / v gozdu za vasjo 

šmarnice prelepe, bele, / ki dehte sladko. 

Rad bi zopet v gozd zahajal, / kakor sem nekoč, 

rad bi zopet sanje sanjal, / cvetke trgajoč. 

Šmarnice šopek bi nabral si / in Mariji v dar 

bi v kapelici na vasi / ga položil na oltar. 

… če bi uspel priti do tja.  
 

»Tema se razbije, ko ne more več vsrkati luči, ki vztrajno sveti 

nanjo in« in tako naj se zlomi tudi trdota srca ob pesmici in 

pogledu na to zemljo in na iskrene solze sočutja do vseh, ki jih je 

prizadela in ranila druga svetovna vojna. 

Radi pojdimo na Zaplaz in molimo k našim mučencem ter ob njih 

prosimo za pomoč. 



OB KONCU VEROUČNEGA LETA 

Ob koncu šolskega leta bi rad delil z vami nekaj misli o 

našem verouku. Hvaležen sem katehistinjam in tistim 

staršem, ki se držite krstne obljube, da boste otroka vzgajali 

v veri, da bo spolnjeval Božje zapovedi in da bo ljubil Boga 

in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus. 

Držanje te obljube daje otrokom trdno, lepo in v Bogu 

zasidrano življenjsko vzgojo. Imamo seveda primere, ko se 

doma trudijo krščansko živeti in vzgajati, pa potegne 

družba k drugačnemu obnašanju. Glavni problem, ob 

katerega lahko naleti učitelj, je nezanimanje učenca. 

Poskušamo z raznimi metodami, da bi do zanimanja prišlo, 

pa smo včasih ob ciničnosti popolnoma nemočni. Gledam s 

kakšno slovensko zavestjo hodijo ti otroci. Kam izginja? S 

kakšnim spoštovanjem do kulture, družine, roda, pesmi in 

jezika. Tudi tu je vidno, da v zadnjih letih usiha. Skupaj s 

tem pa upada tudi verski čut.  

Prva stvar pri verski vzgoji ni verouk ampak domače 

življenje po veri. To pomeni, da ko sedemo za mizo, 

molimo (Očenaš, Zdravamarija), da skupaj z otrokom 

zmolimo morda jutranjo (Tebe ljubim stvarnik moj) ali vsaj 

večerno molitev (O Jezus blagoslovi me) in da se skupaj z 

otrokom udeležimo svete maše.  

Letos sem na premer vse otroke od mlajših do starejših 

spraševal molitev Očenaš in če se znajo prekrižat in 

opažam, da dostikrat ne drži več pregovor, da bi kakšno 

stvar nekdo znal kot očenaš ...   

Vera se gradi na izkušnji. Tako jo gradimo na izkušnji naših 

bližnjih (prednikov), čemur rečemo tradicija. Gradimo pa 

jo tudi s svojimi izkušnjami v vsakem dnevu preko veselja 

in trpljenja. Hvaležen sem torej vsem, ki se trudite vero 

živeti in jo s tem tudi na primeren način podajati drugim.  

BIRMANCI 

Tisti, ki ne bodo imeli narejenih nalog (to velja predvsem 

za birmance, pa tudi za druge veroučence), ne bodo dobili 

spričevala. Lahko bo torej zaostal, pri brimancih pa se bo 

naredil še en pomožni razred, kjer bodo šli k birmi leto 

kasneje. Ker je za nekatere nemogoče, da bi v kratkem času 

naredili naloge skoraj za celo leto, bom ob vpisu, 

septembra, pregledal naloge. Če teh ne bo, če bodo zelo 

površno in slabo narejene, bo birma za te birmance leto 

kasneje (če bodo seveda naprej dobro delali). Ni namreč 

prav, da bi v isti koš metali tiste, ki se zelo trudijo in imajo 

vse lepo narejeno in tiste, ki ne naredijo nič. Otroci imajo 

iste naloge, kot so jih imeli pred leti in verjamem in upam, 

da današnji otroci niso manj sposobni (morda edino bolj 

leni).  

Velikokrat je izgovor, da so otroci preobremenjeni. Moja 

izkušnja je, da tisti, ki imajo res veliko dejavnosti, navadno 

zelo dobro delajo tudi verouk. Dobro drži pregovor: 

"Nalagaj naloženemu volu". Če namreč nekdo že veliko 

pelje bo verjetno zmogel še kaj peljati, ker je priden. 

Nekdo, ki nič ne pelje, pa je lahko prazen ali poln voz 

"dejavnosti", pa se ne bo nikamor premaknil.  

Po vpisih septembra bodo tudi skupni sestanki za starše, da 

bo čim bolj jasno, kaj se pričakuje od otroka in da bo tudi 

delo s tem lažje.  

 

DRUŽINSKA KATEHEZA  

Tudi prihodnje leto bomo imeli družinsko katehezo ob 

torkih ob 17.30. (Včasih bo zato maša v zimskem času tudi 

ob 17'00) Glavna tema čez celo leto bodo zakramenti. 

Hvaležen sem sestram iz Čateža, ki pri tem pomagajo. 

Družine lepo povabljene, da se pridružite.  


