
IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 
23. Usmiljenje poseduje še silnico, ki sega onkraj meja Cerkve. 

Povezuje nas z judovstvom in islamom, ki ga razumeta kot enega 

najbolj pomenljivih Božjih pridevkov. Izrael je prvi prejel to razodetje, 

ki ostaja v zgodovini kot začetek neprecenljivega bogastva, ki je 

ponujeno vsemu človeštvu. Kot smo videli, so strani Stare zaveze 

prepletene z usmiljenjem, ker pripovedujejo o delih, ki jih je Gospod 

storil v prid svojega ljudstva v najtežjih trenutkih njegove  zgodovine. 

Islam tudi s svoje strani med imena, ki jih pripisuje Stvarniku, 

postavlja ime Usmiljenega in Milostljivega. To poimenovanje je 

pogosto na ustnicah muslimanov, ki čutijo, da jih v njihovi vsakdanji 

šibkosti spremlja in podpira usmiljenje. Tudi oni verujejo, da nihče ne 

more omejevati Božjega usmiljenja, ker so njegova vrata vedno odprta. 

To jubilejno leto, ki ga bomo živeli v usmiljenju, naj podpira srečanje s 

temi verstvi in z drugimi plemenitimi verskimi izročili; naj odstrani 

vsako obliko zaprtosti in prezira ter izžene vsako obliko nasilja ali 

diskriminacije.  

 

12. oktober - MAKSIMILIJAN CELJSKI 
V rimskem mestu Celeia, v današnjem Celju, je iz mlade 
krščanske občine izšel škof Maksimiljan. Rodil se je med 
letoma 226 in 236. Starše je izgubil še mlad in postal 
dedič bogatega imetja, katerega je razdelil med reveže, 
osvobodil je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil 
posvečen v duhovnika. Bil je tako zglednega življenja, da 
ga je papež Sikst II. posvetil v škofa in ga poslal oznanjat 
evangelij v Norik. Svojim vernikom je bil pravi oče: lajšal 

je njihove telesne in duhovne stiske. Iz Laureaca, kjer je bil njegov prvi 
škofovski sedež, je potoval daleč naokoli – obiskal je tudi svoje rojstno 
mesto. Ker se je upiral čaščenju rimskih bogov, ga je rimski sodnik obsodil 
na smrt z obglavljenjem. To se je zgodilo okoli leta 305. 
 

KRAŠENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
OKTOBER Črešnice Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 
NOVEMBER Hrastje Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

 

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

župniji. Bog povrni. ☺ 

OKTOBER 2016 

 

Leto XXIX.      

 

Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, 

čudovita v svoji preprostosti in globini. Zares, na ozadju besed 

zdravamarije se pred očmi duše vrstijo najpomembnejši prizori 

življenja Jezusa Kristusa. Hkrati more naše srce ključiti v 

zaporedje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki sestavljajo 

življenje posameznika, družine, naroda, Cerkve in človeštva; 

osebne izkušnje in doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so 

nam najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega 

venca utripa ritem človeškega življenja. 
sv. Janez Pavel II 



2. 10.  NED Roženvenska nedelja Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 

»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Starši Tršelič in stari starši 
Cerklje 10'30 Jožica Zlobko, 2. obl. 

4. 10. PON Evald, mučenec 
Krška vas 18'00 Gerjevič Jožef, 1. obl.  

4. 10.  TOR Frančišek Asiški, redovnik 
Cerklje 18'00 Horžen Tadej, starši in Božo Špiler, ter stari starši Kerin 

5. 10.  SRE Marija Favstina, redovnica 
Cerklje 6'00 Po namenu za rajnega 

6. 10.  ČET Bruno, ustanovitelj kartuzijanov 
Cerklje 18'00 Fani Ambrožič 

7. 10. PET Roženvenska Mati Božja  / pred mašo ura čaščenja Najsvetejšega 
Cerklje 19'00 Jože Remše  

8. 10. SOB Gregor Veliki, papež / pred mašo ura čaščenja Najsvetejšega 
Cerklje 18'00 Pavla Marinček, obl., in stari starši 

9. 10. NED 28. nedelja med letom 2 Kr 5,14-17; Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 
»Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga« (Lk 17,15)  

Cerklje 7'00 ++ izgnanci / za farane 
Krška vas 9'00 Nada in Silvo Baškovič, stari starši Baškovič in Jerele ter stric Leopold 

Cerklje 10'30 Sonja Baznik, 30. dan 

10. 10.  PON Florencij, mučenec 
Krška vas 18'00 Horžen Alojz in starši 

11. 10. TOR Filip, diakon 
Cerklje 18'00 Starši in Ivan Horžen ter Terezija Lopatič / OB 19'00 ŽPS 

12. 10. SRE Maksimiljan Celjski 
Cerklje 6'00 Majda Maver 

13. 10.   ČET Edvard, kralj 
Cerklje 18'00 + Bambič in Zlobko 

14. 10. PET Kalist I. pp. in mučenec / za 6 r. ta dan NI verouka 
drugje  Po namenu za rajno 

15. 10.  SOB Terezija Avilska, redovnica 
drugje  Po namenu za rajno 

16. 10. NED 29. ned.  2 Mz 17,8-13;2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1- 
»Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati« (Lk 18,1) 
drugje  Za farane 
Cerklje 10'30 Ivan Gašperin 30. dan. / starše in sestro Mihaelo Jazbec  
17. 10. PON Ignacij Antiohiski, škof 
Krška vas 18'00 V zahvalo za otroka,  srečen porod, v priprošnjo za blagoslov 

18. 10.  TOR Luka, evangelist 
Cerklje 18'00 Stane Turšič ob rojstnem dnevu 

19. 10. SRE Pavel od križa, duhovnik 
Cerklje  6'00 Po namenu za rajne 

20. 10.  ČET Irena, mučenka 
Cerklje 18'00 Ivan in starši Horžen  

21. 10.  PET Uršula, mučenka 
Cerklje 6'00 za pozabljene namene 

22. 10. SOB Janez Pavel II. 
Cerklje 18'00 Jožica Ambrožič 

23. 10. NED 30. nedelja. Sir 35,12-14.16-18; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 
»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13) 

Cerklje 7'00 Pfeifer Zoran in ++ Pfeifer in Lukšič / za farane 
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc ob r. dnevu 
Cerklje 10'30 Miha Horžen, godovna in obletna 

24. 10.  PON Januarji, škof in mučenec 
Krška vas 17'00 Martin in Angela Piltaver / maša z veroučenci iz K. v.  

25. 10.  TOR Darinka, mučenka 
Cerklje 17'00 Andrejaš Štefan, Zasap - 17. obl. / maša z birmanci in prvoobhajanci 

26. 10.  SRE Lucijan, mučenec 
Cerklje 6'30 po danem namenu / maša z birmanci 

27. 10. ČET Sabina Avilska, mučenka 
Cerklje 18'00 Za ++ iz družin Dušak, Horžen in Milana Trbojevič 

28. 10.  PET Simon in Juda Tadej apostola 
Cerklje 6'30 Po namenu za rajne / maša s 6. razredom  

29. 10.  SOB Mihael Rua, redovnik 
Cerklje 18'00  Sonja Baznik / maša z mladinci  

30. 10.  NED 31 nedelja  Mdr 11,22-12,1;; 2 Tes 1,11-2,2; Lk 19,1-10 
»Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo« (Lk 19,4) 
Cerklje 7'00 Cirila Jurečič 
Krška vas 9'00 za farane  
Cerklje 10'30 Tadej Horžen 

31. 10. PON Volbenk, škof (Dan reformacije) 
Krška vas 18'00 Ivan Gašperin 

1. 11.  TOR VSI SVETI Raz 7,2-14; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12 

Cerklje 7'00 Frančišek, 8. obl., mama Matilda in star starši Unetič 
Cerklje 10'30 Baznik Sonja in Ignac Baznik 
Cerklje 13'15 Drobnič, Radosavljevič, Smukovič 
pokopališče 14'00 molitve za rajne 
Cerklje 17'00 molitev štirih delov rožnega venca za rajne 

2. 11. SRE SPOMIN VERNIH RAJNIH 
Cerklje 7'00 Pfeifer Zoran, 2. obl. 
Cerklje 9'00 Za vse verne rajne 
Cerklje 10'30 Po namenu svetega očeta 

3. 11.  ČET Viktorin Ptujski, škof 
Cerklje 18'00 maša po namenu očenašev za rajne 

4. 11.  PET Karel Boromejski, škof / uro pred mašo čaščenje Najsvetejšega 

Cerklje 18'00 maša po namenu očenašev za rajne 

5. 11.  SOB Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 
Uro pred mašo čaščenje Najsvetejšega 

Cerklje 8'00 Stanko Lenič ob rojstnem dnevu (6. 11. 1911)  

Cerklje 19'00 Letni koncert Mepz Cerklje ob Krki 
6. 11.  NED 32. ned. med letom 2 Mkb 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38 
»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20,38) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Starši Tršelič in stari starši 
Cerklje 10'30 Jožica Zlobko, 2. obl. 

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. 



Spominjamo se: DAN FARANOV (foto Rok Retelj) 

Radi bi se vsem zahvalili za sodelovanje. Srečelov je bil namenjen za 
Karitas in se je zbralo 810 evrov. Hvala res vsem velikodušnim 
darovalcem za darila. Za obnovo cerkvenega zvonika pa ste zbrali ob 
ofru 1430 evrov in je že plačano. Bog povrni.  
  

 

 

 

 
ROMALI SMO NA GOSPO SVETO IN K EMI KRŠKI 

 
Z ministranti smo bili na počitniškem tednu od 21. do 26. 8. na Reki nad 
Laškim.  

 



SVETOPISEMSKE URICE 
Lepo povabljeni, da se otroci od 3. do 6. leta starosti udeležijo 
svetopisemskih uric. Martina in Andreja bosta ponovno z vami v soboto, 
1. oktobra, ob 10.00 dopoldne. Vabljeni.  
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
V torek, 11. 10., člani ŽPS lepo povabljeni na srečanje. Prosil bi, če 
lahko za vašo vas napišete, kje so kakšna krščanska znamenja 
(kapelice, križi), ki so vidni od zunaj. Če je mogoče, pri vsakem 
znamenju tudi ugotovite, kakšno je znamenje in od kdaj stoji tam ter 
mogoče tudi kdo ga je postavil. Skupen seznam krščanskih znamenj 
bomo objavili v enem od prihodnjih župnijskih listov. Hvala vam.    
 

MAŠA  16. 10. ob 10'30  
V nedeljo, 16. 10., bo zaradi moje odsotnosti samo ena maša in sicer ob 
10'30. Hvala vam za razumevanje.  
 
VEČERNE MAŠE ob 18'00 
Po zgledu nekaterih sosednjih far bomo že v oktobru pričeli z mašami ob 
18'00, ker je že zgodaj noč. Verouk v Krški vasi bo ob 17'00 za starejšo 
skupino, ob 17'30 pa za mlajšo skupino. V jesenskem in 
spomladanskem času vsak razred enkrat tudi sodeluje pri maši. Da bi 
kar čim več otrok prišlo k maši, bo ta usklajena s terminom verouka.  
 
MAŠE Z VEROUČENCI 

ponedeljek, 24. 10., ob 17'00  pri maši sodelujejo učenci iz K.v.  

torek, 25. 10., ob 17'00  maša z birmanci in prvoobhajanci 

sreda, 26. 10., ob 6'30  maša z birmanci 

petek, 28. 10., ob 6'30  maša s 6. razredom 

sobota, 29. 10., ob 18'00  maša z 9. razredom in mladinci 

nedelja, 6. 11., ob 10'30  maša s 1. in 2. razredom 

torek, 8. 11., ob 6'30  maša s 5. razredom 

četrtek, 10. 11., ob 6'30  maša s 4. razredom 

nedelja, 13. 11., ob 9'00  maša s 1. in 2. razredom (K.v.)  
K tem mašam, ki potekajo tudi s sodelovanjem otrok, lepo povabljeni 
tudi starši. Če otroci "nastopajo", jih gremo radi gledat, če otroci "molijo", 
pa nam je tako težko biti z njimi. Pokažimo, da temu ni tako. Hvala.  
 
PRVOOBHAJANCI 
Letos je, hvala Bogu, 19 prvoobhajancev. Zaradi večjega števila in ker je 
težko uskladiti urnik z drugimi dejavnostmi, se bomo razdelili v dve 
skupini. Tisti, ki lahko pridete ob 15'30, pridite takrat, ostali pa ob 17'00.  

VSI SVETI 
Predvsem mladi in tudi ostali lepo povabljeni zvečer pred praznikom 
vseh svetih 31. 10. ob 21'00 zvečer na molitev za rajne na pokopališču v 
Cerkljah. Molitev bo trajal dobre pol ure.  
Na zapovedan praznik vseh svetih bodo maše kot običajno ob 7'00, 
10'30, 13'15 in ob 14'00 molitve za rajne na pokopališču. Ob 17'00 na 
predvečer vernih duš pa bomo molili v cerkvi vse 4 dele rožnega venca 
za rajne. Kot že nekaj let zapored, lahko tudi letos napišete, za katere 
rajne posebej prosite, in oddate listek v železno skrinjico v cerkvi. 
Morebitni darovi, ki jih boste ob tem namenili, pa bodo namenjene za 7 
maš po namenu očenašev za rajne. Vsi pokojni, za katere bomo 
posebej molili, pa bodo v mesecu novembru v vhodu (vetrolovu) v 
cerkev na posebnem mestu poleg molitve za rajne.   
Naj Bog usliši naše molitve za rajne, odpusti naj jim grehe in jim da 
zasluženo plačilo v nebesih.  

 
NAUK O VERNIH DUŠAH (Mt 18,15–20) 

En sam dan vernih duš je za večnost več vreden kot 50 do 70 let razkošnega 
življenja. Je najboljši pridigar prave življenjske modrosti, uči: 
1. Pravo vrednost življenja. Če se danes zvečer ali jutri zjutraj sprehajamo med 
okrašenimi in osvetljenimi grobovi, uzremo tukaj grob bogataša, tam kraj zadnjega 
počitka reveža, tu sveži grob cvetoče device, tam gomilo priletnega starca, o tedaj 
nam postanejo besede preroka Izaija tako jasne kot še nikoli: »Vse meso je trava, 
vsa njegova milina kot cvetlica na polju. Trava se posuši, cvetlica ovene, človeško 
življenje mine kot senca« (prim. Iz 40), tedaj spoznamo, kako resnično je Gospod 
govoril: »Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi?«  
2. Uči nas, da čas življenja modro koristimo. Kot glas trobente nam iz grobov 
zvenijo Jezusove besede: »Delajte dobro tako dolgo, ko je dan, pride noč, ko nihče 
več ne bo mogel delati. Ta noč je za nas pokojne prišla, za vas živeče brate in 
sestre še sveti milostno sonce življenja, o, porabite kratki čas življenja, je cena 
večnosti. Vse napake, slabosti naj bodo odstranjene, vsaka krivica popravljena, 
zbirajte za večnost zaklade, ki jih ne uniči molj, noben tat ne ukrade. Pridobite si 
prijatelje s svojimi zemeljskimi dobrinami, zato da vas nekoč, ko boste odpoklicani, 
sprejmejo v večna bivališča. Ti vaši prijatelji smo tudi mi verne duše, o ne pozabite 
na nas.« 
3. Uči nas, da bdimo in smo pripravljeni na veliki vse odločujoči klic: »Daj račun o 
svojem gospodarjenju,« ker ne boš mogel več gospodariti. Tisoče grobov nam 
danes govori pomembne Kristusove besede: »Gospodar življenja bo prišel ob uri, 
ko boste najmanj mislili, zato kar vam pravim, to pravim vsem: Bodite pripravljeni!« 
Sveti Janez iz Damaska nam pripoveduje o uglednem bogatem kmetu in njegovih 
treh različnih prijateljih. Le tedaj bomo tudi mi pripravljeni na smrt, če si bomo po 
svojem premoženju pridobili prijatelje za večnost. Tedaj bo na našem grobu 
zapisano z zlatimi črkami: Blagor mrtvim, njihova dela jim sledijo.  

Po: A. M. Slomšek – Prazniki (od pepelnice do zahvalne nedelje) 


