
YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Je Jezus na Oljski gori, v noči pred svojo smrtjo, res občutil smrtni strah? 
 

Ker je bil Jezus pravi človek, je na Oljski gori občutil 

resničen človeški smrtni strah.  
(KKC 612) 
 

Z istimi človeškimi močmi, ki jih imamo vsi, se je moral 

Jezus bojevati za notranjo pritrditev Očetovi volji, da naj 

dá svoje življenje za življenje sveta. V svoji najtežji uri, 

zapuščen od vsega sveta in celo svojih prijateljev, se je 

Jezus dokopal do svojega 'da'. »Moj Oče, če ta kelih ne 

more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« 

(Mt 26,42). 

 

 
 

Je bil Jezus resnično mrtev – ali je morda lahko vstal zato, ker je pretrpel le 

navidezno smrt? 
 

Jezus Kristus je resnično umrl na križu; njegovo truplo so pokopali. To 

potrjujejo vsi viri.  
(KKC 627) 
 

V Jn 19,33 vojaki celo izrecno ugotovijo Jezusovo smrt: mrtvemu Jezusu s 

sulico odprejo stran in vidijo, da pritečeta kri in voda. Poleg tega je 

zapisano, da so tistima, ki sta bila križana z njim, strli kosti na nogah – 

ukrep, ki je pospešil potek umiranja; ta ukrep pa ob tistem času pri Jezusu ni 

bil več potreben, ker je pri njem že nastopila smrt. 

 

 

 

 

KRAŠENJE 

APRIL Boršt Gorenji del Krške vasi 
MAJ Cerklje Dolenji del Skopic 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXVII.      
 

ALELUJA! 

Kristus je vstal – Kristus živi!  

 

 
 

Velika noč se mora zgoditi v meni in z menoj – ali pa se 

sploh ne bo zgodila. 

To je velika noč! 

Tiha in včasih skoraj nezaznavna – 

toda vseeno nepremagljiva … 
Andrea Schwarz 

Blagoslovljeno in veselo veliko 
noč vam želi vaš duhovnik 

s sestrami in sodelavci. 
  



13. 4.  NED Cvetna nedelja Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26-27 

Cerklje 7'00 Hribar Franc, 2. obl.  

Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Žarn Franc 

Cerklje 15'00 Križev pot / birmanci 8. razred 

14. 4. PON Lambert, škof 

Krška vas 18'00 Tršelič Jože in Marija 

15. 4.  TOR Helena Alzaška, kneginja 

Cerklje 18'00 Marija Javernik, 1. obl. /     SPOVEDOVANJE 

16. 4. SRE Bernardka Lurška, devica 

Cerklje 18'00 Jazbec Štefka /vaje za ministrante 

Ana Potokar ob rojstnem dnevu  

17. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 

Cerklje 19'00 Družina Klasič 
po maši prenos  Najsvetejšega "na oljsko goro" – čaščenje 

18. 4.  PET VELIKI PETEK 

Cerklje 15'00 

19'00 
KRIŽEV POT 
obredi velikega petka / čaščenje 

19. 4. SOB VELIKA SOBOTA 

Cerklje  7'00 
Blagoslov velikonočnega ognja         

BLAGOSLOV JEDIL 
Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice (9'15) / Krušče 
(9'40) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice ( 10'30)  Gor. Skopice (11'00) / 
Boršt (11'30) / Račja vas (12'00) Župeča vas (12'30)/ Cerklje (13'00). 

Cerklje 20'00 
VELIKONOČNA VIGILIJA -  

Amanda Potočnik, 2. obl.  

20. 4. NED VELIKA NOČ / Apd 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

Cerklje 7'00 (procesija) Antonija in Viktor Žibert, ++ Račič 
Krška vas 10'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Rozalija Barkovič G. Skopice 

21. 4 PON VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Cerklje 7'00 Mama Antonija in stari starši in vse ++ Drobnič 

Krška vas 9'00 Marko Žibert in Ana in ostali sorodniki 

Cerklje 10'30 Zlobko Karol 

22. 4.  TOR Velikonočna osmina - Leonid, mučenec 

Krška vas 19'00 Sestra Ivanka, brat Martin Slivšek 

23. 4.  SRE Velikonočna osmina - Jurij, mučenec 

Krška vas 19'00 Budič Ernest, 30. dan 

24. 4.  ČET Velikonočna osmina - Vilfrid, škof 

Cerklje 19'00 Duško in mama Marija Dvornik 

25. 4.  PET SVETI MARKO - CELODNEVNO ČAŠČENJE  
Cerklje 7'00 - Marija Horžen - G. Skopice  

8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje; Račja vas 

10'00 - Rozka Kožar  

11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas  
14'00 – 15'00  Cerklje, Zasap, Črešnjice / 16'00 – Skopice 

17'00 Ana Potokar 

Cerklje 

Cerklje 

26. 4 SOB Marija, Mati dobrega Sveta 

Krška vas 8'00  Vene Galija, 30. dan 

Cerklje 9'00 Sestanek za animatorje za oratorij 

27. 4. NED Bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja 
Apd 2, 42-47; 1Pt 1, 3-9; Jn 20, 19-31 

Cerklje 7'00 Antonija in Viktor Žibert - G. Skopice 

Cerklje 10'00 Za zakonske jubilante / za farane  
  Jože in Angela Kuželj, obl. 

28. 4.  PON Peter Chanel, duhovnik 

Krška vas 19'00 Stjepan Komerički, obl. in vse ++ iz družine Slakonja 

29. 4. TOR Katarina Sienska, devica in cer. učiteljica 
Cerklje 19'00 Kelher Silvester 

30. 4. SRE Pij V., papež 

drugje 16'00 Za domače in sosede 

1. 5.   ČET Jožef Delavec 

Cerklje 7'00 Za pozabljene namene 

Krška vas 9'00 Ana Horvatič in vse ++ družine Horvatič 

Cerklje  10'30 Silvester Vegelj, mama Marija Omerzu 

2. 5 PET Atanazij, škof in cerkveni učitelj 

Krška vas 18'00 Marija in Franc Piltaver ter vse ++ Rudman 

Cerklje 19'00 Teta Jožefa Fortuna 

3. 5.  SOB Filip in Jakob, apostola 

Cerklje  19'00 Za Srečkovo zdravje 

4. 5. NED 3. vel. ned. Apd 2, 14-33; 1Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35 

Cerklje 7'00 Franc in Marija Potokar 

Krška vas 9'00 Za ++ gasilce 6. sektorja 

Cerklje 10'30 Za farane 

5. 5. PON Angel, redovnik 

Krška vas 18'00 Ferenčak Anton 

Cerklje  19'00 Stanka Galič in Vida Kovačič 



6. 5.  TOR Dominik Savio, zavetnik ministrantov 

Krška vas  18'00 Starši in Jože Dornik 

Cerklje 19'00 Rozalija Kožar 

7. 5. SRE Gizela, opatinja 

Cerklje  19'00 Marjan Kodrič 

8. 5.  ČET Bonifacij, papež / priprava na krst 
Cerklje 19'00 Fanika Račečič, obl. ter starši in sorodniki 

9. 5.  PET Izaija, prerok 
Krška vas 18'00 Frančiška in Franc Gerjevič in Janez Poldan 
Cerklje 19'00 Družina Retelj iz Gazic 

10. 5. SOB Job. svetopisemski mož 
Cerklje 19'00 Alojz, obl. in družina Drobnič - Župeča vas 

11. 5. NED 3. vel. ned. Apd2, 14-41; 1Pt 2, 20-25; Jn 10, 1-10 

Cerklje 7'00 Jože Erman (50) 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Peter Delivuk in starši, 4. obl. (KRSTI) 

12. 5.  PON Leopold Mandič, redovnik 

Krška vas 18'00 Viktor in Ana ter Sandi Žibert 

Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 5. obl.  

13. 5.  TOR Fatimska mati Božja - 1. dan - birm. devt.  

Cerklje 18'00 Sestanek starši birmancev 

Cerklje 19'00 Jože Pegam in starši 

14. 5.  SRE Bonifacij, mučenec    - 2. dan - birm. devt. 

Cerklje 19'00 Drago Škofljanc, 2. obl in starši 

15. 5. ČET Izidor, kmet               - 3. dan - birm. devt. 

Cerklje 19'00 Marjan Kodrič 

16. 5.  PET Janez Nepomuk, mučenec - 4. dan devt. 

Cerklje 18'00 Srečanje za birmanske botre v župnišču 

Cerklje 19'00 Stari starši Natalija in Anton Zorič, ter teta Mici in Rudi.  

17. 5.  SOB Jošt, puščavnik /          5. dan - birm. devt. 

Krška vas 17'00 Po namenu zaročencev 

Cerklje 19'00 Branko Ambrožič in starši Ambrožič in Kranjc 

18. 5.  NED 5. vel. ned. Apd 6, 1-7; 1 Pt 2, 4-9; Jn 14, 1-12 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Ferenčak Terezija, obl. in Karčič Terezija  

Cerklje 10'30 Ivan Preskar, 3. 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. 

Cerklje; TOREK, 15. 4. Od 17'30 dalje spoveduje p. Marko Senica. Vabljeni!  

 

 

CVETNA NEDELJA -  blagoslov zelenja 
Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana 
Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! 
Hozana na višavah!« (Mt 21,9).  
Jezus na cvetno nedeljo vstopa v veliki teden svojega 
trpljenja. Na cvetno nedeljo pripravimo butare. Kako 
počastim tistega ki trpi? 

 

VELIKI ČETRTEK; - umivanje nog 
Sveta evharistija, zakrament ljubezni, ki izvira iz zadnje večerja 
na veliki četrtek, je dar Jezusa Kristusa samega, ki nam 
razodeva neskončno ljubezen Boga do vsakega človeka. V tem 
čudovitem zakramentu se namreč kaže »največja ljubezen, 
tista ljubezen, ki človeka nagiba, da »da življenje za prijatelje« 
(Jn 15,13). Jezus je namreč »ljubil svoje do konca« (Jn 13,1).  

 

VELIKI PETEK. - čaščenje križa 
Jezus je obsojen na smrt. Pomembno je, da ga je vsakdo od nas 
sposoben videti in sprejeti svoj križ. Treba je spremljati Kristusa na 
vsej poti na Kalvarijo, če hočemo priti skupaj z njim na vrh gore. 
Prav zato nam je Jezus, preden je umrl, pri zadnji večerji podaril 
svoje telo in svojo kri, da bi mogli najti moč, sprejeti svoj križ in mu 
korak za korakom slediti na njegovem križevem potu. 

 

VELIKA SOBOTA 
SPOMNIMO SE IN OBIŠČIMO JEZUSA V CERKVI PRI NJEGOVEM 
GROBU. POČASTIMO GA POD PODOBO KRUHA. 
Šele na ta način, z Jezusom ki je za nas umrl, da bi mi živeli, 
dobi smisel blagoslov jedi.  
  

VELIKA NOČ 

 

Kristus je vstal, tako je zadonelo v na novo oživljeni Božji 
hiši in milijone ljudi danes drug drugemu veselo vzklika: 
»Aleluja!« Zvonovi spet zvonijo, veseli glasovi odmevajo v 
višavah, z enega hriba k drugemu se sliši glasen vzklik 
veselja: »Aleluja! Hvalite Gospoda!« Da, hvalite Gospoda, 
Mogočnega, čigar ime je sveto. Hvalite Gospoda Jezusa 
Kristusa, zmagovalca nad smrtjo in peklom, slavno 
vstalega, ki nam je današnjo nedeljo naredil za dan zmage 
nad hudobijo greha, da bi se tudi mi na ta dan veselili in 
radovali. (Anton Martin Slomšek) 



JUBILANTI 

Skupaj z zakonskimi jubilanti bomo letos obhajali 

mašno daritev 27. aprila ob 10'00. Zaradi lažjega 

obhajanja slavja in da ne bi prihajalo do napak, 

prosim, da svojo udeležbo kot jubilanti javite 

Hedviki Unetič (031/314-372) do velike noči. 

Jubilanti se zberete pred cerkvijo vsaj 15 minut 

prej, da si pripnete šopek in na kratko ponovimo 

obred. Ob slovesni pesmi vstopimo in po pridigi 

vsak posebej obnovi svojo zaobljubo in prejme 

blagoslov. Po maši je skupno slikanje pred 

oltarjem in zunaj pod križem. Sledi še skupna 

pogostitev za vse skupaj. Že v naprej naprošam 

pridne gospodinje, če bi kaj napekle in kakšen 

kozarec dobrega cvička tudi dobro dene ob taki 

priliki, ko se veselimo skupaj vaše ljubezni in 

zvestobe.  

 

GASILCI 

Teden kasneje bodo prav ob godu svetega Florjana 

praznovali gasilci. Tokrat je skupno srečanje v Krški 

vasi. Maša bo zunaj in bo prostora za vse. Po maši pa bo 

za vse gasilce še malo skupne pogostitve. Res lepo 

povabljeni. Hkrati želim izraziti prisrčno zahvalo za ves 

vaš trud in požrtvovalnost za dobro.  

 

ZAKLJUČEVANJE VEROUKA 

Počasi se zaključuje tudi veroučno leto. Nekateri ste vestno 

hodili k maši in lepo delali naloge pri verouku, drugi manj. 

Že v naprej pa bi radi opozorili, da morate imeti narejene vse 

naloge in da primerno uredite tudi liturgični zvezek, da ne bi 

bilo po nepotrebnem težav. 

DEVETDNEVNICA PRED BIRMO 

Birma bo 24. 5. ob 16'00. Pred tem se bodo birmanci 

pripravljali na ta zakrament z devetdnevnico. Birmanci se 

bodo pred birmo srečali s škofom v sredo, 21. 5., ob 18'00, 

takrat so povabljeni tudi drugi razredi, predvsem 

prvoobhajanci. Ob 19'00 bo maša in škof spoveduje, 19'45 

pa bo srečanje ŽPS-ja, Karitasa in Kolpinga s škofom. Prav 

je, da si člani takrat vzamete čas in pridete. 

 

SESTANEK S STARŠI - 13. MAJ 

Pred začetkom devetdnevnice bomo imeli s starši še eno 

srečanje, da se domenimo še zadnje konkretne stvari okoli 

birme. Srčno upam, da bi bila zunanja priprava tudi izraz 

notranje globoke priprave.  

 

16. 5. OB 18'00 - OBVEZNO SREČANJE ZA VSE 

BIRMANSKE BOTRE 

V primeru, da tedaj ne morete priti na srečanje, se, prosim, 

predhodno najavite v župnišču (tel. 041/ 321-019), da se 

nekoliko spoznamo in pogovorimo. Botri naj bi bili najboljši 

kristjani, v katerih bo birmanec dobil potrebno versko 

katoliško podporo. Z veseljem vas pričakujem.  

 

ŠMARNICE 

Tudi letos smo lepo povabljeni k 

šmarnicam. V Cerkljah bodo vsak 

dan (razen v nedeljo) ob 19'00. V 

Krški vasi pa ob 18'00 oziroma po 

dogovoru. To je izredno lepa 

pobožnost k Materi Mariji, ki nas 

vabi k Jezusu. Posebej lepo 

povabljeni otroci.  

 



OBISK MAŠE MED TEDNOM 

Eden najvažnejših stebrov župnije so stalni molivci in stalni 

obiskovalci tedenskih maš. Na tem mestu moram zelo 

pohvaliti krškovaške tedenske obiskovalce maš. Silvester 

vedno zelo lepo pripravi za mašo in kakih deset žena je 

redno pri tedenski maši. Iz dveh vzrokov se mi zdi to 

pomembno. Prvi je, da s tem dajete duhovno oporo celotni 

župniji, kot drugo pa dajete tudi domačemu duhovniku 

vedet, da je koristen in s tem tudi lažje vztraja na poti.  

V kolikor je mogoče, bi bil takih obiskovalcev tudi v 

Cerkljah zelo vesel. Nekateri ste se na primer odločili, da 

prihajate redno en dan med tednom k maši. To je zelo lepa 

gesta. Posebej pohvalim vse tiste, ki ste do sedaj redno 

hodili, pa sedaj morda zaradi bolezni ne morete. Skupaj s 

sestrami se vam res lepo zahvaljujem za vsak tedenski obisk 

maše - tudi če ni maša za vaše. Tudi to je lepa solidarnost.  

 

MINISTRANTI 

Vaje za vse ministrante bodo pred svetim tridnevjem v sredo, 

16. aprila po sveti maši. Lepo vabljeni.  

 
Navadi se, da potrpiš z napakami drugih. Vsaka 
hiša, tudi najlepša, ima senčno in sončno stran. 
Vsak človek, tudi najboljši, ima svoje kreposti, a 
tudi svoje napake. Nosite drug drugega bremena 
in izpolnili boste Kristusovo postavo. Zato 
potrpite kot zakonci, sosedje, podrejeni z 
napakami vaših soljudi. Zatajite se, če vas 
žalijo, storite dobro tistim, ki vam želijo slabo, 
molite za tiste, ki vas preganjajo. Tako boste 
otroci nebeškega Očeta, ki pusti, da njegovo 

sonce sije na dobre in hudobne. To je zlati nauk križa, nebeški nauk 
miru, ki je sin samozatajevanja.  

bl. Anton Martin Slomšek 

SVEČKE OB POGREBU 

Ob pogrebu veliko denarja gre za sveče in rože. Sveče 

zgorijo, rože ovenijo, dobra dela pa ostanejo za vedno 

zapisana pred Bogom. Prav zato so se člani Karitas odločili, 

da bi s simbolično svečko nekoliko spodbudili k dobrim 

delom in radodarnosti. Priložnost je torej, da na sedežu 

Karitas, pri sestrah ali v župnišču sprejmete to svečko, na 

kateri je zapisano "OB IZGUBI" (ime pokojnika) 

IZREKAM(O) ISKRENO SOŽALJE (vaše ime ali družina) 

NAMESTO CVETJA IN SVEČ NAMENJAMO SVOJ 

DAR ZA: (ime ustanove ali podobno). Tudi na ta način 

lahko sočutno prispevate k svoji pozornosti za rajnega.  

 

ORATORIJ 

Prav lepo povabljeni vsi mladi animatorji, ki boste pomagali 

na oratoriju, da se udeležite skupnega načrtovanja, ki bo 26. 

4, ob 9'00 v Cerkljah. Voditelja letošnjega oratorija sta Ana 

Marija Duhanič in Jan Rudman. Vsem skupaj želim obilo 

božjega blagoslova.  

 
Molitev z učencema iz Emavsa 

 

Moje oči so zastrte in moj spomin se 
izgublja v nekem filmu z vedno istim 
dogajanjem: Moje upanje je izgubljeno, 
moja vera ogoljufana, moja ljubezen 
opljuvana, obešena in osramočena in 
truplo ukradeno. Za mano moj 
Jeruzalem, kamor se v grozi obračam. 
Pred menoj Emavs, kjer me čaka 
počitek  na poti v neznano. 
Povej mi, neznani spremljevalec, kaj se je v resnici zgodilo  in kdo je ta, ki sem mu 
verjel. Osvobodi me grozne praznine, misli, ki se jih oklepam, in odpri ječo mojega 
ujetega spomina. Ostani pri meni, tuji prijatelj, kajti večer bo in moj dan se bliža 
h koncu – če mi ne boš ti lomil kruha in te ne bom spoznal. Amen. 

 

Georg Lengerke (Youcat – molitvenik za mlade) 

 



NOVA BANDERA 
Končno, po mnogih letih smo tudi v naši župniji dobili dve lepi 

banderi. Vsako društvo se lahko pohvali s svojo zastavo, župnija pa do 

sedaj ni imela primernega znamenja, ki bi z njim lahko šli v procesiji. 

Letošnje leto pa bo nekoliko drugačno. Metka Špiler je sešila dve novi 

banderi s podobami štirih evangelistov: svetega Mateja, svetega 

Marka, svetega Luka in svetega Janeza. Metki, ki je to delo opravila 

zastonj, se v imenu župnije res lepo zahvaljujem. Napise je zastonj 

izvezla moja sestrična Romana.  

 

Zakaj smo se odločili za štiri evangeliste? Nad prezbiterijem je v 

prvotno, neprebeljeni cerkvi slikar Klajnert narisala štiri evangeliste in 

med njimi je seveda tudi sveti Marko.  

Ob priliki nove maše Fonzija Grojzdka cerkev še ni bila prebarvana. 

Na tej sliki lahko vidimo zgoraj podobo angela (Mateja), ki mu sledijo 

čez svod še ostali evangelisti. Spodaj lahko vidimo še staro prižnico in 

na vsaki strani Cirila in Metoda, ki sta kasneje dobila novo upodobitev 

v glavnem oltarju.  

Štirje evangelisti so nosilci 

vesele blagovesti, da je Jezus 

vstal, da ima naše življenje 

smisel. Štirje evangelisti vsak 

na svoj način poročajo o 

Jezusovem življenju. 

Znamenje Mateja je človek. 

Evangelij ima 1071 vrstic. 

Evangelij je bil pisan za jude. 

Vsebuje veliko citatov iz 

Stare zaveze. Jezus je 

predstavljen kot Davidov Sin 

in kot učitelj. Pomembno 

mesto ima vesoljna sodba in s 

tem nebeško kraljestvo ter 

Cerkev s Petrom na čelu.  

Markov evangelij ima 661 

vrstic. Njegovo znamenje je 

lev. Evangelij je pisan za 

pogane (najverjetneje v Rim). 

Jezus je v Markovem 

evangeliju delavec, ki se kaže 

kot Sin človekov, trpeči kralj, Božji sin. Celoten Evangelij se dogaja na 

poti. Veliko je čudežev, kljub temu pa je v evangeliju nenehno izražen 

dvom in strah, ki ga imajo ljudje in učenci. Z Jezusom pa ni strahu.  

Lukov evangelij ima 1144 vrstic (je najdaljši evangelij). Njegovo 

znamenje je vol (bik). Evangeliji je pisan za pogane. V njem je 

prestavljena zgodovina odrešenja. Jezus je predstavljen predvsem kot 

zdravnik, ki ima usmiljenje in izpolnjuje Božjo voljo. Pomembno 

mesto zavzemajo v evangeliju žene, na primer Marija. 

Janezov evangelij je nekoliko drugačen, saj se spušča v globino 

Jezusovega delovanja. Posebej kaže Jezusa kot Boga, ki je ljubezen. 

Jezus Kristus je smisel vsega bivanja in premaguje vsako temo in greh. 

Njegovo znamenje je orel.  

Znamenja za evangeliste so bila vzeta iz Stare zaveze Ezk 1.  

 

Naj nam bodo ta bandera spodbuda, da bi še raje brali evangelije.  


