
Benjaminove drobtinice 
Dragi župljani, v mojem zadnjem prispevku za Markove drobtinice sem 
opisal, kako sem se v srednji šoli odločil za duhovniški poklic. Toda leta 2009, 
po dveh letih življenja v semenišču in študija na teološki fakulteti, sem vstopil 
k jezuitom. Tokrat bi vam rad zaupal, kaj me je pritegnilo pri jezuitih. 
Jezuite sem spoznal predvsem preko duhovnih vaj. Za kaj gre pri duhovnih 
vajah? To je čas osebne molitve v tišini in samoti: brez telefona, interneta in 
pogovorov z drugimi. Edina oseba, s katero se udeleženci navadno 
pogovarjajo, je tisti, ki spremlja proces duhovnih vaj. Takšna tišina se mogoče 
zdi težka in stroga, a je potrebna, da lahko ob branju Svetega pisma globlje 
zaslišimo Božji glas. Tišina tako ni čas osamljenosti, ampak kraj srečanja z 
Bogom. Ker so mi duhovne vaje pomagale, da sem poglobil odnos z 
Gospodom, so me kmalu pritegnili tudi jezuiti, pri katerih sem opravljal 
duhovne vaje. Takšen način molitve je namreč sad duhovne izkušnje Ignacija 
Lojolskega (1491–1556), ustanovitelja jezuitov. 
Poleg duhovnih vaj me je pri jezuitih pritegnilo – in me še priteguje – dvoje: 
skupno življenje in poslanstvo. Tako kot cistercijani, frančiškani, uršulinke, 
usmiljenke in drugi redovniki tudi jezuiti ne živimo sami, temveč v 
skupnostih: ker si nikoli nisem mogel predstavljati, da bi živel in deloval sam, 
se mi je zdelo smiselno, da najdem neko obliko duhovniškega življenja v 
skupnosti. Kar pa zadeva poslanstvo, za redovnike velja, da ne delujemo le v 
eni škofiji, ampak na mnogo širšem področju; naša prvenstvena naloga ni 
oskrbovanje župnij, ampak se oznanjevanju Božjega kraljestva posvečamo 
drugače. Jezuiti se tako poleg dajanja duhovnih vaj veliko ukvarjamo s 
šolstvom: skupno imamo kar 160 fakultet in univerz ter dobrih 300 srednjih 
šol. Poleg tega pa se posvečamo še mnogim drugim dejavnostim: obiskovanju 
bolnikov in zapornikov, delu z begunci, vprašanjem socialne pravičnosti, 
izdajanju revij, vzgoji bogoslovcev, umetnosti …  
Ker se člani jezuitskega reda praviloma šolamo na naših univerzah, sem v 
minulih devetih letih precej časa preživel v tujini, predvsem v Italiji in 
Franciji. Tako sem spoznal mnogo jezuitov iz vsega sveta in bil vedno bolj 
potrjen v tem, da sem leta 2009 storil pravi korak. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
MAJ Boršt Gor. Krška vas Cerkveni MPZ  
JUNIJ Cerklje Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v župniji. 

Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi za učilnico in kapelo.  

 

MAJ/JUNIJ 2018 

 

Leto XXXI 
 

Medsebojno darovanje Ljubezni v Bogu – Sveti 
trojici je razodeta skrivnost, ki tudi nas spodbuja, 
da bi živeli živo skupnost v svetu, Cerkvi, župniji 

in družini. Bog je Ljubezen.     

 
 

»Duh resnice vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo 

govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, 

in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene 

poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.  

Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz 

mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (prim. Jn 16, 13-15) 



21. 5. PON Marija, Mati Cerkve 
Krška vas 18'00 Janez Poldan, Jože in starši Gerjevič 
Cerklje 19'00 Fanika Račečič, obl., in vsi ++ Račečič 

22. 5. TOR Marjeta Kasijska, redovnica 
Cerklje 19'00 Ignotti, Duhanič, Dolmovič in Držič 
Cerklje 19'45 srečanje gospodarskega sveta (ŽGS) 
23. 5.  SRE Socerb, mučenec 
Krška vas 18'00 Anton Ajster, 6. obl. 
Cerklje 19'00 Ivan Močnik ob rojstnem dnevu 
Cerklje 19'45 srečanje pastoralnega sveta (ŽPS) 
24. 5.  ČET Marija Pomočnica – Marija Pomagaj 
Cerklje 19'00 Frančiška Horžen, brat Miha in vsi ++ Horžen 
Cerklje 21'00–23'00 Jerihonsko bdenje pred Najsvetejšim po namenu za življenje 

25. 5. PET Gregor VII., papež 
Cerklje 17'30 srečanje za starše prvoobhajancev 
Cerklje 19'00 Marjan Zajc ob rojstnem dnevu 
26. 5. SOB Filip Neri, duhovnik 
Svete gore ob 8'00 odhod izpred cerkve   5. DAN ZA MAGNIFICAT – ROMANJE 
Račja vas 19'00 za žive in pokojne iz Račje vasi 
27. 5. NED SVETA TROJICA 5 Mz 4,32-34.39-40; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 
»In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20) / TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Cerklje 7'00 starši, stari starši in ++ Račič ter Jakob Škrlec / med nami bo p. Primož Jakob 
Krška vas 9'00 brat Drago Stanjko in starši ter stari starši / za farane 
Cerklje 10'30 Martina in Rozalija Lajkovič, 30. obl. / Martin Šoba, 10. obl., in vsi ++ Šoba 

Zaplaz  16'00 slovesno praznovanje godu bl. Alojzija Grozdeta 
  v večernih urah piknik mladih v Župeči vasi  
28. 5. PON Anton Julijan, mučenec  
Krška vas 19'00 Antonija in Matija Gramc ter vsi ++ iz družine Gramc 
29. 5.  TOR Maksim Emonski, škof 
Krška vas 18'00 Jan in Alojzija Piltaver ter Frančiška in Anton Račič  
Cerklje 19'00 Kristina Retelj, r. Horžen, 30. obl., Milka Kikelj, r. Retelj, in vsi ++ Retelj – Župeča vas 20 

30. 5.  SRE Kancijan, mučenec 
Krška vas 19'00 Anton Jarkovič, 6. obl., in sin Toni 

31. 5. ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI – zaključek šmarnic - PROCESIJA 
»Ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: 'Vzemite, to je moje telo.'« (Mr 14,22) 
Cerklje 18'00 Vinko Lopatič in starši Račič / sodelujejo prvoobhajanci 

1. 6.   PET Justin, mučenec 
Cerklje 19'00 Antonija, obl., Karel in vsi ++ iz družine Drobnič 
2. 6.  SOB Erazem, škof in mučenec  
Leničev dom  srečanje ministrantov – kviz in nogomet (9'00–14'00) 
Cerklje 8'00  Pavla Turšič ob 100. rojstnem dnevu in za očeta Franca ter njune otroke in vnuka Roka 

Cerklje  ob 100-letnici življenja – v zahvalo in priprošnjo 
Zasap 19'00 za žive in pokojne z Zasapa 
3. 6.  NED 9. nedelja med letom – PRVO SVETO OBHAJILO 

5 Mz 5,12-15; Ps 81,3-4.5-6.7-8.10-11; 2 Kor 4,6-11; Mr 2,23-3,6  
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.« (Mr 2,27) 
Krška vas 7'00 za farane          
Cerklje 10'00 za prvoobhajance / Jože ml., 6. obl., in Jožefa, 4. obl., Kvartuh 

4. 6.  PON Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj 
Krška vas 19'00 Ivanka Tomše, 30. dan 
5. 6.  TOR Bonifacij, škof 
Bolnica Brežice 19'00 Ana Baznik, 4. obl.  
6. 6.  SRE Norbert, škof / drugje - po danem namenu (konferenca z duhovniki) 
7. 6. ČET Robert, opat 
Krška vas 19'00 za žive in ++ iz rodbine Piltaver, Brinovar, Dremšak 
8. 6.  PET SRCE JEZUSOVO 
Dom Brežice 16'00 za vzgojo otrok 
Črešnjice 19'00 za žive in ++ vaščane Črešnjic 
9. 6.  SOB Peter Chanel, duhovnik in mučenec 
Gazice 19'00 za žive in ++ vaščane Gazic 
10. 6.  NED 10. nedelja med letom 1 Mz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35 
»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35)  
Cerklje 7'00 Marinka in Janez Zorko / za farane               RAZDELITEV SPRIČEVAL 
Krška vas 9'00 Viki Tomše                                                           
Cerklje  10'30 Anton Horžen, 1. obl.  TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 

11. 6. PON Barnaba, apostol 
Cerklje 19'00 starši Dornik in Jože ter starši Zagorc in sin Lojz ter teta Danica  
12. 6.  TOR Eskil, mučenec 
DIES  po danem namenu 
13. 6. SRE Anton Padovanski, učitelj 
Cerklje 19'00 Rade Mihajlovič, starši Bevc in Ana Žust 
14. 6.  ČET Valerij in Rufin, mučenca 
Cerklje 19'00 Dragutin Dundovič ob roj. dnevu 
15. 6.  PET Vid, mučenec / mama Alojzija Dornik ob rojstnem dnevu 
Krška vas 19'00 Albert Piltaver ter za vse žive in ++ Piltaver, Gregorčič, Žibert 
16. 6.  SOB SRCE MARIJINO 
Hrastje 19'00 po namenu za vaščane Hrastja 
17. 6.  NED 11. nedelja med letom 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 Zoran Pfeifer ter vsi ++ iz družine Pfeifer in Lukšič 
Krška vas 9'00 Ivan in Olga Baškovič 
Cerklje 10'30 Ivan Urbanč in starši ter Rudi Bogolin 
Cerklje  15'00 DEKANIJSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV - VABLJENI 
18. 6. PON Marko in Marcelijan, mučenca 
Krška vas  19'00 Mihaela Kodrič, obl., in Martin Kodrič 

19. 6. TOR Romuald, opat 
Cerklje 6'00 po danem namenu 
20. 6.  SRE Silverij, papež 
Cerklje 19'00 Janez Kodrič ob roj. dnevu in Ljudmila Kodrič ter stari starši Zlobko 

21. 6.  ČET Alojz, redovnik  
Krška vas 18'00 Tone Ferenčak, Terezija in Janko Karčič 
Cerklje 19'00 Alojz Tomažin, godovna 
22. 6.  PET Tomaž More in Janez Fischer, mučenca 
Cerklje 19'00 Ivan Preskar, 5. obl. / škofijsko – dekanijsko 
Cerklje 19'30 srečanje starejših ministrantov (srednješolci, študenti, delavci) 



23. 6. SOB Jožef Cafasso, duhovnik / izdelovanje vencev 
Cerklje   8'00 Jože Račečič, 6. obl., in Božo Srpčič, 10. obl.  
Cerklje  18'00 srečanje mladih v pripravi na novo mašo  
24. 6.  NED Rojstvo JANEZA KRSTNIKA Iz 49,1-6; Apd 13,22-26; Lk 1,57-66.80 
»Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom« (Lk 1,80) 

Cerklje  7'00 za farane                       med nami bo p. Janez Poljanšek 
Krška vas 9'00 Albin in starši Prah ter ++ iz družine Oštir 
Cerklje 10'30 Marija in Franc Piltaver ter za vse ++ Rudman 
25. 6.  PON Viljem – DAN DRŽAVNOSTI 
Cerklje  8'00 v zahvalo za življenje 
26. 6.  TOR Vigilij, škof 
Cerklje  8'00 po danem namenu 
27. 6.  SRE Ema Krška, kneginja 
Cerklje 19'00 starši Marn in Anton, obl.  
28. 6.  ČET Irinej, škof in mučenec – DUHOVNIŠKO POSVEČENJE 
Ljubljana – sv. Jožef 17'30 po namenu za novomašnika in njegovo družino 

29. 6.  PET PETER IN PAVEL 
Krška vas 19'00 Leopold in Jože Beribak ter za vse ++ sorodnike 
30. 6. SOB Urban I., papež 
Krška vas 19'00 Ivan Gašperin ob rojstnem dnevu 
1. 7.  NED 13. nedelja med letom Apd 2,1-11; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15; 
»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« (Jn 16,13) 
Cerklje 7'00 Milka Turk ob rojstnem dnevu 
Krška vas  9'00 v zahvalo in za vse ++ iz Impoljce  
Cerklje 10'30 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 popraviti. 

 
Sestanek za starše veroučencev 
Preden zaključimo šolsko leto, bi rad nekaj besed spregovoril vsem staršem 
veroučencev, da skupaj potegnemo črto in se tudi skupaj vprašamo, kako 
naprej. 20. maja je praznik binkošti. Pri maši ob 10'30 bo maziljenje za 
starejše, ki bodo po maši še malo ostali zunaj na skupnem medsebojnem  
srečanju ob pecivu in pijači. V cerkvi pa bo 20-minutni sestanek za starše vseh 
veroučencev. Res lepo povabljeni k sodelovanju, saj gre za vaše otroke.   
 
Jerihonsko bdenje 2018 (20. 5. – 27. 5. 2018) 
Sedem dni in noči bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim na različnih krajih 
po Sloveniji molili številni katoliški laiki, duhovniki, redovniki, redovnice za:  
življenja spočetih otrok, blagor slovenskih družin, pravično slovensko družbo 
in za osebne namene udeležencev: potrebe, želje, nerazrešene težave … 
V naši župniji bomo po teh namenih molili pred Najsvetejšim v četrtek, 24. 5., 
od 21'00 do 23'00. Nisem hotel vezati skupaj z mašo. Kdor čuti potrebo po 
skupni molitvi in da ga to nagovarja, bo prišel. Lepo vabljeni, da se pridružite.  

SESTANEK ŽGS (22. 5.) IN ŽPS (23. 5.) 
DRAGI ČLANI, VSI LEPO POVABLJENI NA TA SESTANEK. Posebej ob bližajočih 
se lepih dogodkih nove maše vas prosim, da ne bi zanemarili svoje vloge pri 
skrbi za blagor župnije. Nova maša je izredna možnost medsebojnega 
povezovanja in skupne rasti v Gospodovi ljubezni.   
 

PRVO OBHAJILO – srečanje za starše prvoobhajancev bo 25. 5. ob 17'30.   
 

SVETO REŠNJE TELO 
Zapovedan praznik pomeni, da je zelo pomemben za našo vero. Tako kakor 
božič, vsi sveti in Marijino vnebovzetje. Praznik govori o hvaležnosti 
Jezusovega darovanja za nas. Blagoslavlja nas s svojim darovanjem pod 
podobo kruha. Naj ne gre ta praznik mimo nas. Na ta dan kristjani ne 
opravljamo težaških del. 
 

SREČANJE MINISTRANTOV 
2. 6 bo običajno srečanje za ministrante z molitvijo, kvizom in nogometom za 
osnovnošolce v Leničevem domu. Posebnost pa je srečanje samo za 
ministrante srednješolce in starejše, ki bo pri nas 22. 6. zvečer. Vabljeni tudi 
tisti starejši, ki občasno s srcem priskočite na pomoč. 
 

ZASAP – pozor: maša že 2. 6. zvečer ob 19'00, in ne 23. 6. 
 

PLETENJE VENCEV 
V SOBOTO, 23. 6., ob 17.00 bomo v Krški vasi organizirali učenje pletenja 
vencev za novo mašo. Vabljeni. Ta dan bo tudi srečanje mladih v pripravi na 
novo mašo. 
 

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA 
8. 6. bo maša na Črešnjicah. Tam je tudi kapelica, ki je posvečena Srcu 
Jezusovemu. Lepo povabljeni. Prav tako je tudi kapela v Domu Brežice 
posvečena Srcu Jezusovemu in bo tam ta dan tudi maša. Bog naj bo milostljiv 
in naj nakloni predvsem potrebnega zdravja vsem našim faranom v domu.   
 

DEKANIJSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
Posebej lepo povabljeni na dekanijsko revijo pevskih zborov, ki bo 17. 6. ob 
15'00 v naši cerkvi. Gostili bomo številne cerkvene zbore iz naše dekanije.  
 

ORATORIJ 
Na voljo so vam prijavnice za letošnji oratorij, ki bo potekal od 27. 8. do 2. 9. 
Animatorjev je več kot običajno in se že kot krasna ekipa vneto pripravljajo. 
Lahko pa se jim še kdo pridruži, ki je pripravljen deliti svoj dragoceni čas za 
vzgojo otrok. Oratorij bo govoril o velikem misijonarju med Indijanci 
Frideriku Baragi. 
 



DAN ZA MAGNIFICAT – ROMANJE  
Vabljeni na 5. dan za Magnificat, ki bo letos v župniji Sv. Peter pod Svetimi 
gorami, v soboto, 26. maja, ob 9.30. Pozdravnim besedam bo sledilo 
predavanje Bernadette Melois, urednice francoske izdaje Magnificata, ob 13. 
uri bodo udeleženci lahko izbirali med štirimi različnimi delavnicami, zatem 
bomo (z avtobusi, tisti z boljšo kondicijo pa peš) k sveti maši poromali na 
Svete gore. Srečanje bomo sklenili ob 17. uri z večernicami skupaj s hrvaškimi 
romarji. 
Lahko se skupaj z avtomobili udeležimo tega lepega srečanja. Kdor bi šel, 
lahko predhodno pove, da skupaj organiziramo prevoze z avtomobili. Odhod 
bo ob  8'00 izpred cerkve, prihod nazaj pa bo vsaj za moj avto vezan tako, da 
ne bomo zamudili maše in šmarnic v Račji vasi. Lepo povabljeni.  
 
Spomin na birmo, 7. 4. 2018 

  
Zakrament svete birme so prejeli: 
Timotej Andrejaš, Jurij Baznik, Karmen Baznik, Andraž Jurečič, Anže Gramc, 
Tina Urbanč, Eva Volčanšek, Gabrijel Račič, Leon Horžen, Ema Lea Zorko, 
Eliška Škaler, Tjaša Cvetkovič, Matija Kalamir, Miha Marinček, Nika Kosovan, 
Marko Rudman, Matic Plevanič, Nejc Zakovšek, Klara Žibert, Tilen Horžen, 
Nives Tomše, Patricija Krkovič, Kevin Kržičnik, Laura Matoh, Maša Mladkovič, 
Kleopatra Preskar, Domen Zidar, Nika Štefanič, Larisa Kuhar.  
Vsem birmancem želim, da ne bi zakopali svoje vneme biti dobri 
kristjani ter da bi z besedo in dejanji pričevali življenju in ljubezni, ki 
nam jo daje Bog. 
 
 
 

JUBILANTI 
Lepo smo počastili svetega Marka in se hkrati veselili zvestobe v 
ljubezni. Med zbranimi sta imela največ skupnih let v zakonu 
Veronika in Ivan Vuger, in sicer 60 let. Isto obletnico zakonskega 
življenja sta obhajala tudi Justin in Pavla Pacek, ki pa se zaradi 
bolezni in starosti nista mogla udeležiti. Čestitke. Zlatih 50 let v 
zakonu so obhajali Milan in Marija Lapuh, Sonja in Franc Gramc, 
Komočar Marjan in Marija, Ivan in Tilka Zorko, Janez in Zofija 
Kramarič ter Jože in Slavka Arh. 50 let skupnega življenja je res 
častitljiva doba in hvala vsem za vaš lep zgled. 
 
Ostali, ki so se udeležili blagoslova v Cerkljah (ali v Krški vasi), pa 
so Branko in Marija Teršelič (45), Milena in Stane Gramc (45), 
Branka in Igor Pirc (40), Franc in Tončka Germovšek (35), Andrej 
in Metka Špiler (35), Jože in Martina Pirc (35), Vilma in Tine Kerin 
(30), Alenka in Jože Jazbec (30), Franc in Bojana Vogrinc (30), Jani 
in Irena Rudman (25) Boško in Barbara Kodrič (20) Samo in 
Zdenka Marinček (20), Mario in Brigita Vugrek (20), Zoran in 
Žana Ajster (15), Patricija in Mitja Haler (15), Stanka in Andrej 
Pungerčar (15) ter Boris in Melita Glavič (10). Vsem iskrene 
čestitke.  
Kdor bi želel naročiti slike Markove nedelje 2018, srečanja jubilantov, lahko 
to stori pri Luki Rudmanu (mail: lrudman97@gmail.com; tel.: 031 236 835).   
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SREČANJE GASILCEV V KRŠKI VASI 
Srečanja na Florjanovo nedeljo, 6. 5., se je Krški vasi udeležilo 44 gasilcev in gasilk. 
Hvala vsem gasilcem za vašo požrtvovalnost in za vso pomoč, ki jo s svojim delovanjem 
izkazujete kraju. Srečanje je organiziralo PGD Krška vas. Predsednik PGD Krška vas Ivan 
Poldan je v uvodnem govoru dejal:  
Tovariši gasilci, v Dravski banovini, imenovani tudi »vitezi svetega Florjana«, NA 
POMOČ. V naši sredini pozdravljam gospoda župnika, faranke in farane, še posebej pa 
gasilke in gasilce PGD Skopice, Cerklje ob Krki in Pirošica ter domačine iz Krške vasi.  
Sveti Florjan je patron proti požarom in poplavam ter zavetnik gasilcev. Bil je veteran 
rimske vojske, v mestu Cetiumu pa visok državni uslužbenec. V pogansko svetišče v 
Dioklecijanovo pregnanstvo je bil priveden 4. maja leta 304. Okrivljen je bil, ker je bil 
kristjan in ker je v Lauriacumu obiskoval kristjane ter jih bodril, naj vztrajajo v 
izgnanstvu. Pozvali so ga, naj se odreče svojega krščanskega prepričanja, Florjan o 
tem ni hotel niti slišati, kaj šele preklicati svojo vero, zato so ga mučili in pretepli. 
Nazadnje so ga obsodili na smrt in ga z mlinskim kamnom okrog vratu vrgli v reko 
Enns, da je umrl kot mučenec. 
Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, Bavarskem in po mnogih naših krajih. 
Florjanovo je bil nekoč zlasti čas fantovskih praznikov ter številnih šeg in navad. 
Praznovanje se je ponekod združilo z jurjevanjem. Pred drugo svetovno vojno in še 
danes se v marsikateri župniji gasilci v gasilskih uniformah po stari šegi udeležujejo 
svetih maš. 
Veseli smo, da se je ta tradicija vrnila tudi v našo faro, zato se gospodu župniku 
zahvaljujem, da mašo v ta namen daruje tudi danes v Krški vasi.  
Na koncu naj še povem, da naše društvo letos praznuje 95-letnico delovanja, za 
primerno obeležitev te obletnice pa bomo poskrbeli na Mohorjevo soboto, 14. 7. 2018, 
zato vas že danes povabim, da si rezervirate to sobotno popoldne in večer za prijetno 
druženje z nami, gasilci.  
Vsem skupaj še enkrat NA POMOČ! 

 
 

BESEDA CEREMONJERJA BENJAMINA JARKOVIČA PRED NOVO MAŠO 
Spoštovani župljani! 
Poletne temperature letošnje pomladi že napovedujejo poletne dni in v nas 
prebujajo počitniškega duha. Naše misli so gotovo ali še bodo zašle na počitnice, 
ki jih bomo poleti doživeli in preživeli. In prav je tako. Rad pa bi vam predstavil 
dogodek, ki se bo odvijal v naši župniji, da boste lažje načrtovali svoj poletni 
dopust in da tega enkratnega, neponovljivega dogodka ne bi izpustili. 
V toplem poletnem mesecu juliju, ko bodo pšenična polja v soncu obarvana zlato, 
bo za našo župnijo prav poseben praznik. Naš rojak, član Družbe Jezusove, pater 
Benjamin Bevc bo daroval novo mašo. To pomeni, da bo obhajal svojo prvo mašo 
v domači župniji. Nova maša je velik dogodek in blagoslov za župnijo. Danes se le 
redke župnije ponašajo z duhovnimi poklici, kaj šele z novimi mašami. Nova maša 
je praznik župnije, ki v svoje občestvo sprejme novomašnika. Župnijsko občestvo 
je kraj, kjer se je novomašnik prvič srečal z lepoto vere in poglabljal svojo osebno 
vero. Tukaj je odraščal, se učil in napredoval v svoji hoji za Kristusom. Vi ste ga na 
njegovi poti spremljali in mu pomagali, da je lahko postal to, za kar ga je Bog 
poklical.  
Zato nova maša ni le praznik Benjamina in njegove družine, temveč tudi praznik 
vsega župnijskega občestva. Zato je vsak posameznik povabljen, da po svojih 
močeh in zmožnostih sodeluje v skupni pripravi tega velikega dogodka. Bog nam 
ob tem podarja posebno milost, da se ob tej priložnosti naše župnijsko občestvo 
utrdi in izrazi skupno veselje, da se je iz tega občestva rodil nov duhovniški poklic. 
Vsak je povabljen, da po svojih močeh pristopi ter tako skupaj oblikujemo čim 
lepšo in doživeto novo mašo Benjaminu Bevcu. Prepričan sem, da boste radi 
pristopili in nesebično pomagali, kolikor boste mogli. Sodelujete lahko s pomočjo 
pri pletenju vencev ter urejanju okolice in cerkve. Gospodinje ste še posebno lepo 
naprošene, da spečete slastno pecivo. Mladi ste lepo povabljeni, da si vzamete 
prosti konec tedna od drugih obveznosti in pomagate pri izvedbi in pripravi 
novomašne slovesnosti. K sodelovanju vabim vse župljane, da bo ta nova maša 
tudi vaša. Več kot boste vložili truda, več veselja in zadovoljstva boste prejeli. Če 
se bo v teh pripravah povezalo celotno župnijsko občestvo med seboj, bo to 
največ, kar lahko župnija kot celota prejme pri tej novi maši. 

Na koncu še spomnim, da je 
vsak duhovni poklic izmoljen. 
Molimo in darujmo svoje 
vsakdanje trpljenje za našega 
novomašnika Benjamina, da 
bo dobro in zvesto opravljal 
zaupano mu službo delivca 
božjih skrivnosti.  
 



PRIPRAVA NA NOVO MAŠO 
Vedno bolj se bliža nova maša in v pripravi na novo mašo posebej vabljeni, da 

pomnožimo molitev za vse letošnje novomašnike, še posebej za Benjamina.  

Nebeški Oče, 

pri zadnji večerji je tvoj Sin apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno 

znova jim pridružuješ novih delavcev v svojem vinogradu. Tako tudi letos 

naklanjaš Cerkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti.  

Jezus, dobri pastir, prosimo za vse letošnje novomašnike; ohrani jih v 

zavetju svojega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Posvečuj jih, da 

bodo verovali, kar bodo brali; učili, kar bodo verovali; živeli, kar bodo učili. 

Ohrani njihova srca čista in sveta. Naj rastejo v ljubezni do tebe in ti 

ostanejo vedno zvesti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

 

Na duhovniško posvečenje, ki bo v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, 28. 6., ob 

17.30 bomo organizirali avtobus. Odhod avtobusa bo po ustaljenem redu. Ob 

15'15 Krška vas, 15'20 Dolenje Skopice, sledijo postaje Boršt, Račja vas, Župeča 

vas in ob 15'30 Cerklje. Pobiral bo tudi na Črešnjicah in na Hrastju. Rad bi, da se 

čim prej prijavite, da lahko po potrebi naročimo dva avtobusa. Prijavite se lahko 

po mailu (jnzzklj7@gmail.com), po sporočilu (GSM številka 041/321-019) ali pa 

posebej v župnišču Cerklje ali v Krški vasi v cerkvi. Če mi samo rečete nekje na poti, 

ne morem zagotoviti, da si bom zapomnil, zato tudi raje vidim, da je zapisano. 

Dogodek nove maše je za našo župnijo enkraten dogodek in srčno vas vabim k 

sodelovanju.  

 

ORGLE IN BELJENJE  
Za orgle je treba zbrati še 24.264 evrov. Za beljenje in freske pa še 13.842 evrov. 
Vsem darovalcem iskren Bog povrni in hvala vam.  

Rad bi še nekaj napisal glede pozlačenih okraskov 
na orglah, ki jih je obnovila Anica Ahčin. Na hrbtni 
strani je bila z manjšimi številkami zapisana letnica 
1861. To se sklada tudi s samim nastankom orgel 
in z letnico 1859. Orgel namreč niso naredili na 
hitro, ampak postopoma in pozlačen okrasek je bil 
verjetno dodan na koncu. Kar je pri tem še 
zanimivo, je, da je videti, da so bili ti okraski 
prilagojeni za okvir orgel in da niso bili narejeni 
izvirno za orgle. Verjetno so bili od nekje drugje ter 
nato prirejeni in vstavljeni v orglarsko omaro. Zato 
se tudi predvideva, da so starejši, verjetno okoli 
300 let.  
Prav tako so iz njene rezbarske delavnice tudi 

rezbarije na levi novi orglarski omari. So kopije starih s to razliko, da so zaradi večje 
širine omare nekoliko večji. Delo je zelo lepo in kvalitetno narejeno. 
Prav res je obnova celotnih orglarskih omar in nova orglarska omara zelo lepo, 
strokovno zelo dovršeno delo. To pove že oko in tudi domači mizarski mojstri.  
Glede čiščenja teh pozlat na orglah in na oltarju je prav, da napišem, da jih ne 
čistimo z vodo in na trdo, ampak na rahlo z zelo rahlo vlažno krpo. 
Kot pa ste lahko videli, se je v tednu pred binkošti začela tudi obnova lesenega 
velikega križa. Obnovo vodi restavrator Aleš Vene. Na prejšnjem križu je bil samo 
vrhnji rezbarski zaključek. Stranska dva pa sta neznano kam izginila. Križ bo sedaj 
v celoti obnovljen tako, da se bo dodalo tudi dva identična zaključka na levi in 
desni strani, kot je na vrhu. 
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