
NAJDI ČAS 
 

Najdi čas za razmišljanje – to je izvir moči. 

Najdi čas za molitev – to je največja moč. 

Najdi čas za smeh – to je glasba duše. 
 

Najdi čas za igro – to je skrivnost mladosti. 

Najdi čas za ljubezen – to je sad milosti. 

Najdi čas za darovanje – to je zmaga ljubezni 
 

Najdi čas za branje – to je izvir modrosti. 

Najdi čas za druženje – to je pot blaženosti. 

Najdi čas za delo – to je vrednost prihodnosti. 
 

Najdi čas za dobra dela – ta so ključ do večnosti.  
Mati Terezija 

 
 

Kdor resnično ljubi,  
temu pogosto zadošča,  
da z ljubljenim diha.  
V skupnem dihanju čuti,  
kako se skozenj pretaka ljubezen  
in ga na najgloblji način  
povezuje z drugim.  
Skozi dihanje postajata  
drug z drugim eno.  
Kdor z občutkom in zavestno  
čuti to človeško ljubezen,  
bo začutil tudi Božjo ljubezen. 

 

A. Grün, Vse dobro za vajino ljubezen 

 

KRAŠENJE 

OKTOBER Hrastje Dol. Krška vas 
NOVEMBER Račja vas Gor. Skopice 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

 

OKTOBER 2015 

 

 

Leto XXVIII.      
 
 

ROŽNOVENSKI MATERI  
 

Prelepa si, ogrnjena v molitev! 
Pod vencem zvezd je v mirnost vpet tvoj obraz. 
Spet vabiš me na Sinovo gostitev, 
prek jagod teče neminljivi čas. 
 

Na plašču sluti solze in objeme 
neštetih rok, ki so se dotaknile 
robov obupa in spet upanje dobile, 
da zmogli so preiti mraza čas.  
 

In glej, polagam pred te svojo desetino dneva! 
Moj rožni venec s preizkušnjami prežet, 
Pet očenašev zase in za svet. 
In vidim, da molitev že odmeva. 
 

Da tvojega obraza, Rožnovenska,  
ki v blagi milosti mi dopusti, 
da moja duša nič več ne sameva.  
V objemu venca tvoj obraz žari! 
Maja Zajc Kalar 

 

V OKTOBRU VABLJENI K MOLITVI ROŽNEGA 

VENCA VSAK DAN POL URE PRED MAŠO. V 

KRŠKI VASI VSAKO NEDELJO OB 19'00.  

   



28. 9.  PON Venčeslav, mučenec 

Cerklje 18'00 Ana in Angela Vintar 
Krška vas 19'00 Jože in Leopold Beribak obl. in sorodniki 

29. 9.  TOR Mihael, Gabrijel in Rafael - nadangeli 
Cerklje 17'00 Horžen Miha, godovna 

30. 9. SRE Hieronim, cerkveni učitelj 
Cerklje 19'00 Tadej Horžen, starši, Božo Špiler in stari starši Kerin 

1. 10.   ČET Terezija deteta Jezusa, devica 

MESEC ROŽNEGA VENCA 
Krška vas 17'00 Gačnik Joško in vse ++ Gačnik 

Cerklje  18'00 Učilnica predavanje "Mladi na netu - Kaj storiti?" 

2. 10. PET Angeli varuhi (obhajane bolnikov) 
Cerklje  18'00 Molitev pred najsvetejšim (Karitas) 

Cerklje  19'00 Za žive in ++ Žičkar 

Cerklje  19'30 Priprava na krst 

3. 10 SOB Gerad, opat  

Cerklje 8'00 Rozalija Jarc, 30. dan 

Cerklje 11'00 Maša po namenu in krst 

4. 10. NED 27. ned. - roženvenska 1 Mz 2,18-24; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16  
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.« (Mr 10, 14-15) 

Cerklje 7'00 Baškovič Katarina, Ana in Neža Žibert 

Krška vas 9'00 starši in stari starši Tršelič 

Cerklje 10'30 Jožica Zlobko 1. obl / za farane 

5. 10. PON Marija Favstina, redovnica 

Cerklje 19'00 Horžen Alojz in starši Horžen 

6. 10.  TOR Bruno, ustanovitelj kartuzijanov 

Cerklje 17'00 Alojz Drobnič 14. obl.  

7. 10.  SRE Roženvenska Mati Božja (konferenca na Raki) 

Cerklje 19'00 Rozalija Jarc 

8. 10.  ČET Benedikta, mučenka  

Krška vas 19'00 Glavan Ivanka in vse njene rajne 

9. 10.  PET Abraham in Sara 

Cerklje 19'00 Bevc Ignac 

10. 10. SOB Florencij, mučenec 

11. 10. NED 28. nedelja med letom Mdr 7,7-11; Heb 4,12-13; Mr 10,17-30 
»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« (Mr 10,23) 
Krška vas 9'15 Franc, Štefka in Mihaela / za farane 

Cerklje 10'30 ++ izgnanci / ++ iz družine Dvornik iz Račje vasi 

12. 10 PON Maksimiljan Celjski, mučenec 

Cerklje  19'00 Rozaljija Bevc, Ivan in Aleš obl.  

13. 10.  TOR Kolman, mučenec 

Cerklje 17'00 Starši in Ivan Horžen ter Terezija Lopatič 

14. 10.  SRE Kalist I., papež 

Cerklje 6'30 Po namenu za dvojčka (maša s 7. razredom) 

15. 10. ČET Terezija Avilska, cerkvena učiteljica 

Krška vas 19'00 Martin in Ivanka Slivšek 

16. 10.  PET Marjeta, redovnica 

Cerklje  19'00 Starši Pangeršič obl., 5 bratov, ter sestra Terezija 

17. 10. SOB Ignacij Antiohiski, škof in mučenec 

Cerklje 19'00 Mlekuž Jože 30. dan (7. dan je bil opravljen dne (16)17. 9.) 

18. 10.  NED 29. nedelja med letom, misijonska nedelja, 
Iz 53,10-11; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45 ali 10,42-45 

»Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10)  
Cerklje 7'00 Starši Grojzdek brat in 3 sestre 
Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Marjan Retelj / krst po maši 

19. 10. PON Pavel od križa, duhovnik 

Cerklje 19'00 Mira Špiler 

20. 10.  TOR Irena, mučenka 

Cerklje 17'00 Ivan in starši Horžen, obl. 

21. 10. SRE Uršula, mučenka 

Cerklje 19'00 Jožica Gorenc 

22. 10. ČET Janez Pavel II. papež 

Cerklje 19'00 Srečko Furlan ob r. dnevu (70 let) 

23. 10. PET Janez Kapistran, duhovnik 

Cerklje 19'00 Frančišek Unetič. 7 obl., Matilda, stari starši Unetič 

24. 10. SOB Benedikt, opat  

Cerklje  8'00 Za blagoslov otrok v šolskem letu  

25. 10. NED 30. nedelja med letom, žegnanjska nedeljaJer 

31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52 
»Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu« (Mr 10,50) 

MENJAVA URE 
Cerklje 7'00 Starši Gramc in starši Pirnar 

Krška vas 9'00 Franc in Marija Piltaver in vse ++ Rudman 

Cerklje 10'30 Srpčič Anton 11. obl. /za farane 

26. 10.  PON Lucijan, mučenec 

Cerklje 6'30 Po namenu (maša s 6 razredom) 

27. 10. TOR Sabina Avilska, mučenka 

Cerklje 17'00 Marija in Anton Račič ter stari starši 



28. 10.  SRE Simon in Juda Tadej, apostola 

Cerklje 18'00 Fanika Žičkar 

29. 10.  ČET Mihael Rua, redovnik 

Cerklje 6'30 Po namenu (maša s 4. razredom) 

30. 10.  PET Marcel, mučenec 

Cerklje 18'00 Tadej Horžen 

31. 10 SOB Volbenk, škof; dan reformacije 

Cerklje 8'00 Veronika Kodrič 

1. 11 NED VSI SVETI Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12 
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4) 
Cerklje 7'00 Terezija in Franc Ilc ter sorodniki 

Krška vas 9'00 za farane  

Cerklje 10'30 Stane Turšič 5. obl. 

Cerklje  13'15 Barbič Franc 

Cerklje 14'00 MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU 

Cerklje 17'00 Molitev 4. dele rožnega venca za rajne 

2. 11 PON SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 
Mdr 3,1-9 ; Rim 5,17-21 Jn 6,37-40 

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
Cerklje 6'30 po papeževem namenu  

Krška vas 17'00 Martin Slivšek in vse ++ Slak 

Cerklje 18'00 Za verne rajne (po namenu očenašev) 

Cerklje na pokopališču ob 19'00 molitev rožnega venca  

3. 11.  TOR Viktorin Ptujski 

Cerklje 17'00 Po namenu očenašev za rajne 

4. 11.  SRE Marija Magdalena, sp. žena 
Cerklje 18'00 Po namenu očenašev za rajne 

5. 11.  ČET Brigita Švedska, redovnica  
Krška vas 17'00 Po namenu očenašev za rajne  

6. 11.  PET Krištof, mučenec / PRVI PETEK 
Cerklje 18'00 Po namenu očenašev za rajne /17.00 čaščenje - Karitas 

7. 11. SOB Ernest, opat 
Cerklje 8'00 Po namenu očenašev za rajne 

8. 11. NED 32. nedelja med letom, zahvalna nedelj1 Kr 17,10-16; 

Ps 146,7-10; Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 ali 12,41-44 
»Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.« (Mr 12,43 
Cerklje 7'00 Franc in vse ++ Lopatič ter Starčič 

Krška vas  9'00 za farane 

Cerklje 10.30 Pfeifer Zoran in starši  
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. 
 

OKTOBER  MESEC ROŽNEGA VENCA 

Móli v nočeh brez spanca, v prostih dneh okoli svojih polj. Moli 

v svoji starosti. Molitev je blagoslovljeno delo. Rožni venec je 

molitev cerkvenega občestva za vsesplošno duhovno rast. Koga 

ne spodbudi, ko sliši zbrano občestvo moliti v dveh zborih? Kdo 

si ne želi, ko sreča skupino pobožnih romarjev, ki si z molitvijo 

rožnega venca krajšajo pot, da bi šel z njimi? Ali niso podobni 

urejeni armadi, ki koraka, da bi osvojila nebesa. Le marljivo 

korakajte, pobožni molivci, z duhovnim orožjem molitve, 

trosite vrtnice na svoja pota in bodite prepričani v zmago. Vsi 

imamo prasovražnika hudiča in greh, ki ju lahko premagamo 

le po Jezusu in Mariji. Naše življenje je nenehni boj. Zato so 

imele matere v prejšnjih časih navado, da so dale otrokom 

rožni venec v naročje, ko so šle na pot. To dejanje nikoli ni bilo 

zastonj.        (A. M. Slomšek) 

 

Vabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pol ure pred 

sveto mašo ter ob nedeljah zvečer ob 19'00 v Krško vas.  

 

Svetopisemske urice 

Lansko leto so pri nas zaživele svetopisemske urice za najmlajše. 

Bile so dobro obiskane in staršem zelo všeč. Z njimi bomo 

nadaljevali tudi letos. Svetopisemske urice ob pomoči svojih 

sester vodi Martina Dvornik. Primerne so za otroke od 3. do 6. 

leta starosti. Potekale pa bodo ob sobotah od 10'00 do 11'00 h 

pri sestrah. Predvideno je, da bodo potekale 3. 10., 17. 10., 7. 11., 

28. 11., 5. 12. in 19. 12. Lepo vabljeni. 

 

Ponatis knjige: "Korenine cerkljanske fare" 

Sprejemamo prednaročila za knjigo Davida Smukoviča 

"Korenine cerkljanske fare". Ker je to hkrati kar precejšen 

finančni zalogaj, se priporočamo tudi različnim sponzorjem, 

kateri bodo zadaj v knjigi tudi napisani, da so s svojim 

prispevkom pripomogli k izidu ponatisa. Hvala.  



SOCIJALNI TEDEN 

V okviru socialnega tedna naša Kolpingova družina v 

četrtek 1. oktobra ob 18'00 organizira predavanje na temo - 

MLADI SO NA NETU - KAJ STORITI?  

»Svet ni eden, svetova sta dva,« so v začetku tega tisočletja 

sporočala oglasna sporočila za dostop do interneta. Po slabih 15 

letih se zdi, da so bila še preveč preroška. 

Starši, stari starši, učitelji in vsi, ki prihajamo v stik z mladimi, 

imamo pogosto občutek, da so ti v svojem svetu. Da v živo skoraj 

ne komunicirajo več. Da je drugi svet zelo drugačen, neznan in 

nevaren. 

Kaj mladi počnejo na internetu in kako? Kaj se tam dogaja in kaj 

so le pretirani miti? Je dialog "v živo" med mladimi in med 

generacijami bolj izjema kot pravilo? Kaj storiti, da bi vendarle 

živeli v istem svetu?  

Odgovore na ta aktualna vprašanja bomo iskali z Matejem 

Cepinom, po stroki univ. dipl. ing. računalništva, sicer pa 

direktorjem zavoda Socialna akademija iz Ljubljane in 

večletnim mladinskim delavcem na različnih področjih. Pred leti 

je bil eden od pobudnikov projekta Socialni teden, ki že več let 

uspešno teče po vsej Sloveniji. Zanimajo ga teme, kot so mladi, 

aktivno in odgovorno državljanstvo, vseživljenjsko učenje, 

vodenje in management. Na teh področjih je objavil že veliko 

knjig in člankov. Je mož in oče, prostočasni tekač, najraje pa 

povezuje ljudi in jim pomaga odkrivati njihove potenciale. 

Krašenje 

V Krški vasi ste lahko opazili, da sem nekoliko obrnil vrstni red 

krašenja, ker je bilo rečeno, da vedno čistijo iste vasi na isti 

mesec in to že leta. Naj koristi. 

V Cerkljah mnogi že dan prej poveste, da pridete čistit in s tem 

je potem lažje glede ključa, če slučajno mene in sester ni doma. 

Lepo je videti, ko se občasno skupinam po vaseh za čiščenje 

pridružijo tudi mladi, posebej birmanci. 

 

VSI SVETI 

Na zapovedan praznik vseh svetih bodo maše po nedeljskem 

vrstnem redu. Maša bo tudi ob 13.15 (petnajst minut prej kot 

navadno!) in ob 14'00 so še molitve na pokopališču. Zvečer ob 

17'00 bo v cerkvi molitev vseh 4 delov rožnega venca za rajne.  

Naslednji dan, 2. 11., bo maša zjutraj ob 6'30. K maši lepo 

vabljeni tudi učenci 6. razreda, kateri imajo drugače ob tej uri 

verouk. Maša pa bo še popoldne ob 17'00 v Krški vasi in ob 

18'00 v Cerkljah. Ob 19'00 bomo molili na pokopališču rožni 

venec. Posebej povabljeni mladi.  

Molitve po namenu očenašev za rajne.  

Po stari navadi se ob dnevu vseh rajnih spomnimo naših rajnih 

in zanje molimo. Pokojne rajne lahko napišete na list in jih z 

morebitnim darom date v železno skrinjico v cerkvi. V nedeljo 

zvečer, ko bomo molili vse 4 dele rožnega venca, bomo ta imena 

prebrali in njim še posebej namenili molitev. Hkrati bo v prvem 

tednu v novembru zanje darovanih 5 maš.  

KURILNICA 

Stroški, ki smo jih imeli s tlakovanjem in nova ter obnovljena 

vrata so za nazaj pokriti. Nekaj del v cerkvi pa bo še potrebno 

opraviti. Nabirke prve nedelje v mesecu bodo sedaj izključno 

namenjene za novo krurilnico. Hvala vsem, ki bodisi z darovi ali 

pa z delom pomagate, da je župnija lepša. Bog povrni.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPXlqmT-8cCFQSzFAodns0BUQ&url=http%3A%2F%2Fwww.santamariaapparente.com%2Fwp%2Fsolennita-di-tutti-i-santi%2F&psig=AFQjCNFcDet1MWy88NNYNOEuL4NmnJ1xrA&ust=1442479034656393


KAKO MOLIMO ROŽNI VENEC 
Molitev rožnega venca začnemo s križem. 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Nato izmolimo apostolsko veroizpoved (na rožnem vencu križ = vera): 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v 

Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil 

spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem 

Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan 

od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; 

od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto 

katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje 

in večno življenje. Amen. 
Izmolimo Očenaš (jagode, med katerimi je daljši presledek): 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje 

kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam 

danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi 

odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 

nas hudega. Amen. 
Nato molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter 

nadaljujemo s Sveta Marija. 

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med 

ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. (dodamo skrivnost) 

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni 

uri. Amen. 
Na koncu niza treh in kasneje desetih zdravih Marij in pred Očenašom 

izmolimo: 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj 

in vselej in vekomaj. Amen. 
Po vsaki desetki sledi še molitev »O Jezus«, kot je naročila Marija fatimskim 

pastirčkom. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 

ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne 

tvojega usmiljenja. 
Po vsakem delu rožnega venca, če jih molimo posamič, lahko dodamo še tri 

Zdrave Marije s skrivnostjo: ki se naj usmili vernih duš v vicah. 

Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo:  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pri pokojnih v vežici ali ob grobu molimo navadno žalostni del ter prvo 

desetka častitljivega dela. Dovoljeno je, da preoblikujemo skrivnosti tako, da 

je posebej namenjen za rajnega. Primer:  Ki je ZANJ krvavi pot potil. ... 

Kdor s Kristusom živi, trpi bo z njim tudi vstal.  

Podobno lahko na začetku dodamo tri prošnje: Ki naj se usmili njegove duše, 

ki naj se usmili njegovih domačih. Ki naj se usmili domače vasi ali kraja.  

1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota) 
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam poživi vero. / 2. ki nam utrdi upanje. / 3. ki nam vžgi ljubezen. 
Slava Očetu. 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 

2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.  
3. ki si ga Devica rodila. 

4. ki si ga Devica v templju darovala. 

5. ki si ga Devica v templju našla. 

2. SVETLI DEL (četrtek) 
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam daj duha pokorščine. / 2. ki nam daj srečo 

uboštva. / 3. ki nam podeli milost čistosti. 

Slava Očetu. 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 

1. Ki je bil krščen v reki Jordan. 

2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. 

3. Ki je oznanjal božje kraljestvo. 

4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo. 

5. Ki je postavil sveto evharistijo. 

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek) 
Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam utrdi spomin. / 2. ki nam razsvetli pamet. / 3. ki nam omeči 

voljo. 
Slava Očetu. 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 

1. ki je za nas krvavi pot potil. 

2. ki je za nas bičan bil. 

3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 

4. ki je za nas težki križ nesel. 

5. ki je za nas križan bil. 

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja) 
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 

1. ki nam vodi naše misli. / 2. ki nam vodi naše besede. / 3. ki nam vodi 

naša dejanja.  
Slava Očetu. 

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 

1. ki je od mrtvih vstal. 

2. ki je v nebesa šel. 

3. ki je Svetega Duha poslal. 

4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 

5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. 
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Praznovanje Mohorja in Fortunata v Krški vasi  

 
Predstavitev farovške kleti in farni dan. 
Kot priča letnica je bilo zdajšnje župnišče postavljeno leta 1895. 
Župnijska kronika pravi, da se je staro župnišče podrlo 31. marca 1895, 
ki je bilo sezidano, kakor se je že leta 1872 našel neki napis 1587. Sprva 
je bila to kasarna za finančne stražnike, ki so ob meji s hrvaško 
zalezovali tihotapce s soljo in tobakom. Kronika dodaja, da je bilo to 
poslopje "neki unikum duhovniških stanovanj, strašilen zgled za 
bogoslovce - novomašnike, ki so s strahom in trepetom pričakovali 
dekretov, bo li kateri od njih tako nesrečen, da ga zanese usoda v 
službo v Cerklje na Dolenjskem". Kronika še dodaja, da se je z veliko 
težavo prišlo do novega župnišča. Graditi se je začelo po potresu 25. 
aprila, končano pa je bilo delo koncem novembra leta 1895. Letos je 
torej star 120 let. 
Glede na slog kleti in hitrost gradnje obstaja nekaj verjetnosti, da so 
temelji in del sten kleti še ostanki prejšnjega župnišča iz leta 1587.  
Med vojno je bil g. župnik pregnan iz župnije. Stanoval je v Velikem 
Mraševem, kjer so bili Italijani. Med tem časom so Nemci zasedli 
župnišče in v kleti, kot je še vidno, so se ohranili originalni zabavljivi 
napisi, ki jih je na steno na roko napisal nek Nemec. Napisi so torej 
sedaj stari čez 70 let. Župnik se je leta 1945 vrnil v župnišče, kjer je za 
svoje uradovanje in spalnico lahko bil v dveh prostorih. Vse ostale 
prostore pa so zasedle 4 stranke.  
V obnovljeni kleti lahko vidimo na strešno opeko narisane zdravilne 
rože (75), ki so delo Borisa Štruklja. Tudi ostale poslikave strešne 
opeke so njegove. Vseh je nekaj čez 100. Nemške napise in Prešernovo 
zdravljico iz leta 1842 je obnovil in narisal Gregor Smukovič. Pri 
obnovi kleti so pomagali župljani, gospodarski svet in ključarji ter 
Tone Jalovec, ki je opravil zidarska dela in Samo Marinček, ki je 
zastonj opravil elektifikacijo.  
V kleti je tudi nekaj izbornih buteljk vina, ki so ga darovali 
Komatarjevi. Klet je na farni dan, 30. avgusta, blagoslovil misijonar 
Tone Kerin. Trenutno je v kleti lepa razstavo ročnih del gospe Mete 
Gasior. Obenem se ji lepo zahvaljujem za njeno nesebično pomoč v 

župniji na mnogih področjih. Od pomoči 
pri kuhanju, prtih, obnovljenih kipih, 
igranju pri igri in še mnogo je tega. Vesel 
sem, da lahko v kleti gostimo njeno 
razstavo, ki bo na ogled nekako do konca 
oktobra, oziroma dokler se ne bodo 
začele maše v kapeli.  
Na farni dan smo imeli zunaj lepo 
prireditev. Zapeli so cerkveni pevci in 
ljudske pevke. Za dobro hrano so 
poskrbeli Dušakovi ter za vaške igre 
TŠKD Črešnjice. Rezultati iger so 
naslednji: 1. Črešnjice, 2. Krška vas, 3. 
Župeča vas in 4. Cerklje.  
Za misijone, kjer deluje Tone Kerin, ste 

med mašo zbrali skoraj 1000 evrov. Nekdo pa je bil tudi posebej 
radodaren in je daroval za misijone 1000 evrov. Tone Kerin se za te 
darove v imenu svojih misijonov lepo zahvaljuje. Denar bo res koristno 
uporabljen, kar pomeni za hrano ubogim, za šolanje in oznanjevanje 
evangelija. Dar za misijone pomaga našim misijonarjem in naredi svet 
in kraje mnogo lepše. To je naložba za 
nebesa. Bog povrni.  
Zvečer smo gostili p. Damjana Rističa in 
Benjamina Bevca, ki sta nam lepo 
predstavila zgodovino in poslanstvo 
jezuitov.  

 
ROMANJE NA SLOVENSKO OBALO 
12. septembra pa smo romali na slovensko obalo. Na Markovcu smo 
imeli mašo, bili smo v Koprski stolnici in tam spoznali bogato 
zgodovino tega kraja. Po kosilu pa smo si ogledali še Piran in pri 
Minoritih zmoli litanije. Nekateri so zaplavali v slovenskem morju.  

 


