
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE 
 
Zahvaljujem se sestrama Nadi in Ljubici, ki sta od hrvaških sester pridobile še 
naslednje podatke o sestrah iz naše župnije. Podatke navajam, kakor sem jih 
prejel.  
S. Kasija, Horžen Horželj Anna, vas Hrastje, župnija Cerklje ob Krki, Slovenija; 
rojena: 5. 3. 1864; umrla: 12. 7. 1891 v Zagrebu.  
S. Kajetana, Vegelj Neža, vas Račja vas, župnija Cerklje ob Krki, Slovenija; 
rojena:  6. 4. 1910; umrla: 4. 9. 1958 v Sarajevu.  
S. Klotilda, Vegelj Ana (njena sestra), vas Račja vas, župnija Cerklje ob Krki; 
rojena: 13. 2. 1898; umrla: 14. 9. 1975 v Reki. 
S. Gvalberta, Cizelj Cizerle Neža, vas Veliko Mraševo, župnija Cerklje ob Krki; 
rojena: 13. 7. 1913; umrla: 21. 7. 1989 v Zagrebu. 
S. Ismaela, Horžen Maria, vas Gornje Skopice; župnija Cerklje ob Krki, rojena: 
31. 10. 1875; umrla: 14. 4. 1905 v Zagrebu.  
 
Iz zgodovine naših sester; zgodba sestre Tilene Jamnik -  
 V poletju 1949 smo si dale ograditi vrt in ga začele obdelovati. V istem 
poletju smo si postavile tudi gospodarsko poslopje, ki pa nam ni dolgo služilo 

 komaj leto dni in že smo pogorele. Kaj smo takrat pretrpele, lahko razume 
tisti, ki je sam kaj takega doživel. 
Ljudje so v vedno večjem številu prihajali k nama. Tudi me smo morale 
vedno več hoditi na domove bolnikov, predvsem k starejšim ubogim. V tistih 
letih ni bilo tako, kot je sedaj. S. Tilena je šla enkrat od maše iz Cerkelj v 
drugo faro prevezovat več bolnikov in je prišla ob treh popoldan čisto na 
tešče domov in je naredila preko 20 km peš. Neverjetno, ampak resnično! 
Takrat še ni bilo avtobusov na vse strani. Dokler ni se s. Teonila zbolela, je 
tudi ona veliko hodila ali pa se vozila s kolesom k bolnikom na dom. 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
APRIL Cerklje  Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 
MAJ Črešnjice Gor. Krška vas Cerkveni MPZ 
JUNIJ Gazice / Zasap Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 

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

župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

 

APRIL /MAJ 2017 

 

Leto XXX. 

 

 

Vstali Jezus je učencema na poti v Emavs razlagal, kako so o 
njem pričali Mojzes in preroki. Učenca pa sta ga potem 

prepoznala v lomljenju kruha.  
Tudi nam pričujejo mnogi ljudje o smislu življenja in kakor sta 
učenca v pogovoru vzljubila Jezusa, čeprav ga nista spoznala, 
tako tudi mi imamo radi ljudi, ki nas spodbujajo k življenju, k 

življenju v Bogu. Pravi smisel pa spoznavamo v kruhu 
življenja, v evharistiji pri maši. Kdor uživa ta kruh, bo živel 

vekomaj. 

 ŽUPNIK, SESTRE IN ŽUPNJISKI SODELOVCI VAM ŽELIMO 
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE! 

http://disegni.qumran2.net/archivio/892.gif


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. 

14. 4. PET Veliki petek / Križev pot 
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT 

Cerklje 19'00 obredi velikega petka / češčenje 

15. 4 SOB VELIKA SOBOTA 
CERKLJE (7'00) blagoslov ognja 

Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice (9'15) / Krušče (9'30) / 

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 - Komočar Ana, 30. dan   

16. 4. NED VELIKA NOČ Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.« (Jn 20,3) 

Cerklje 7'00 Marjan Retelj, 2. obl. / za farane             TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE 
Krška vas 9'00 Olga in Ivan Baškovič                                        ŽUPNIJSKE CERKVE 
Cerklje 10'30 Dragomir Pleterski / V zahvalo 
17. 4. PON Velikonočna osmina - TEDEN VELIKONOČNIH POČITNIC 

Apd 3,1-10; Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Lk 24,13-35 
»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.« (Lk 24, 14s) 
Cerklje 7'00 Vinko Lopatič, 19. obl. 
Krška vas 9'00 Cvetkovič Tone 
Cerklje 10'30 Starši, bratje in sestre ter Ivanka Škofljanec 

18. 4.  TOR Velikonočna osmina - Evzebij, škof 
Cerklje 7'00 Kerin Alojz iz Dolge Rake 

19. 4.  SRE Velikonočna osmina - Leon IX., papež 
Krška vas 19'00 Koretič Frančiška in vse ++ Koretič 

20. 4.   ČET Velikonočna osmina - Bernika, mučenka 
Cerklje 7'00 Marija Janc (maša naročena z Boršta) 

21. 4.  PET Velikonočna osmina - Anastazij, opat 
Cerklje 7'00 Za zdravje 

22. 4.  SOB Velikonočna osmina       DIAKONSKO POSVEČENJE   

                               NAŠEGA ROJAKA BENJAMINA BEVCA  
Pariz  Za novoposvečene diakone 

23. 4. NED BELA NEDELJA - nedelja Božjega usmiljenja  
Apd 2,42-47; Ps 118,2-4.13-15.22-24; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31 

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27) 
Ob 7'00 zjutraj v Cerkljah NI svete maše   
Krška vas 9'00 Kalin Franc in Slavka ter sorodniki                     
Cerklje /Pariz 10'30 Simon Ajster / Zofka Grubič, obl.  
24. 4. PON Klavdija, mučenka 
Krška vas 18'00 Ivanka Pletikapa 

Cerklje 19'00 Oče Anton Marinček, obl., mama Marija,  teta Marica in stari oče Anton 

25. 4.  TOR MARKO, evangelist FARNI ZAVETNIK /celodnevno čaščenje 
Cerklje 7'00 Za dani namen /8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje; Račja vas 
Cerklje  10'00 Jožef Rupar / 11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas  

14'00 – 15'00  Cerklje, Zasap, Črešnjice / 16'00 – Skopice 

Cerklje  17'00 Družina Zlobko, ++ Bambič ter Milena (sklep čaščenja)  

26. 4. SRE Dominik in Gregor, redovnika 

Cerklje  6'00 Po danem namenu za rajnega 

27. 4.  ČET Rebeka, redovnica /ROMANJE V MEDŽUGORJE 
Drugje  Po danem namenu 

28. 4.  PET Peter Chanel, duhovnik in mučenec 
Medžugorje 19'00 Po namenu romarjev in tistih, ki se priporočajo v molitev 

29. 4. SOB Katarina Sienska, devica in učenka 
Drugje  Po danem namenu 

30. 4.  NED 3. velikonočna nedelja / MARKOVA NEDELJA - jubileji porok 
Apd 2,14.22-33; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35 

»Njune oči pa so bile zastrte, da ga (Jezusa) nista spoznala.« (Lk 24, 16) 
Cerklje 7'00 Družina Dvornik iz Račje vasi  

Cerklje 9'00 za farane  posebej jubilante                           
1. 5.  PON JOŽEF DELAVEC  ZAČETEK ŠMARNIC 
Cerklje 7'00 Starši Čebular in vsi rojeni v mesecu maju 
Krška vas  9'00 Starši, Ivan in sestra Stanka Prah 
Cerklje 10'30 Kuželj Jože, Angela in 2 zeta 

2. 5.  TOR Atanazij Veliki 
Cerklje 19'00 Drobnič Karol in mama Antonija 

3. 5.  SRE Filip in Jakob, apostola 
Cerklje 19'00 Boris Pleterski, obl.  

4. 5. ČET Florjan, mučenec 
Cerklje 19'00 Lopatič Vinko in Marija ter Anton Račič  

5. 5.  PET Angel, mučenec 
Cerklje 19'00 Igor in vsi ++ Srpčič 

6. 5.   SOB Dominik Savio, mladenič 
Skopice 18'00 Za žive in pokojne iz Skopic 

7. 5.  NED 4. vel.  nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za 
duhovne poklice Apd 2,14.36-41; Ps 23,1-6; 1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10 

»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9) 

Cerklje 7'00 Drobnič Karol  /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 ++ iz družine Ferenčak Tone, Enoh Terezija in Janko Krčič        
Cerklje 10'30 Za vse ++ gasilce 6. sektorja / za farane 
8. 5. PON Bonifacij, papež 
Cerklje 19'00 Ambrožič Frančiška, obl. 

9. 5.  TOR Pahomij, puščavnik 
Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 8. obl. 
Krška vas 20'00 Rupar Jožef, ob r. dnevu  
10. 5. SRE Job, svetopisemski mož 
Cerklje  19'00 Ivan Močnik, ob r. dnevu  

11. 5.  ČET Estela, mučenka 
Cerklje 19'00 Zoran, starši, bratje in sestre Pfeifer 
12. 5.  PET Leopold, redovnik 
Krška vas 19'00 Za starše Kožar, 3 brate in sestro Roziko Kožar 

13. 5.  SOB Fatimska Mati Božja 
Župeča vas 18'00 Za žive in pokojne iz Župeče vasi 
14. 5.  NED 5. vel. nedelja Apd 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1) 
Cerklje 7'00 Simon Ajster / za farane 
Krška vas 9'00 Marija in Franc Piltaver ter ++ iz družine Rudman 
Cerklje 10'30 Alojz Tomažin 

15. 5.  PON Zofija, mučenka 
Cerklje 19'00 Jožica in Branko Ambrožič 



16. 5.  TOR Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 
Cerklje 19'00 Gramc Franc - Gazice, obl. 

17. 5.  SRE Jošt, puščavnik 
Cerklje 19'00 Mira, 2. obl., in Jože Špiler, 5. obl.  

18. 5.  ČET Janez I., papež in mučenec 
Cerklje 19'00 Za starše, brata Leopolda in Aleksandra ter Antonijo Marinček 
Cerklje 20'00 Srečanje članov ŽPS 

19. 5.  PET Urban I., papež 
Cerklje 19'00 Mama Terezija, obl., in vse ++ Ferenčak 

20. 5. SOB Katarina Sienska, devica in učenka 
Boršt 18'00 Za žive in pokojne z Boršta 

21. 5.  NED 6. vel. - nedelja turizma  Apd 8,5-8.14-17; 1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21 
»Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi.« (Jn 14,21). 
Cerklje 7'00 ++ družina Žugič / za farane 
Krška vas 9'00 Družina Račečič in Kodrič 
Cerklje 10'30 Ivan Preskar, 6. obl.              

22. 5.  PON Marjeta, redovnica 
Krška vas 19'00 Ajster Anton, 5. obl.  

23. 5.  TOR Socerb, mučenec 
Cerklje 19'00 Jože in starši Dušak 
Krška vas 20'00 Za vse ++ Duhanič, Ignotti, Dolmovič in Držič 

24. 5.  SRE Marija Pomočnica - Marija Pomagaj 
Cerklje 19'00 Materi Mariji in Alojziju Grozdetu v zahvalo in priprošnjo za otroke 

25. 5. ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Cerklje 19'00 ++ iz družine Retelj iz Gazic 
Krška vas 20'00 Anton Jarkovič, obl., in vse iz družine Slopšek 

26. 5.  PET Filip Neri, duhovnik 
Krška vas 19'00 Jože Rutar ter Marija in Maks Tušak 

27. 5.   SOB ALOJZIJ GROZDE, mučenec 
Račja vas 18'00 Za žive in pokojne iz Račje vasi 

28. 5.  NED 7. vel. - nedelja sredstev družbenega obveščanja  
pd 1,12-14; Ps 27,1.4.7-8; 1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11 

»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.« (Jn 17,6) 
Cerklje 7'00 Kodrič Janez, obl. in mama Ljudmila /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Gramc Antonija, Matija in vse ++ iz družine Gramc / za farane 

Cerklje 10'30 Frančiška Horžen in vse ++ Horžen 

29. 5. PON Maksim Emonski, škof 
Krška vas 19'00 V zahvalo za vse milosti 

30. 5.  TOR Kancijan, mučenec 
Cerklje 19'00 ++ Račič, Unetič in Jakob Škrlec 

31. 5. SRE MARIJINO OBISKANJE 
Cerklje  19'00 Jože Pegam in starši 
Krška vas 20'00 Angela in Martin Piltaver, godovna 

1. 6.  ČET Justin, Mučenec 
Cerklje 6'00 Po danem namenu 

2. 6.  PET Marcelin in Peter, mučenca 

Črešnjice 19'00 Za žive in pokojne iz Črešnjic 
3. 6.  SOB Janez XXIII., papež 
Cerklje 8'00 Račečič Jože, 5. obl., in Srpčič Božo 
Cerklje 19'00 Letni koncert MePZ Cerklje ob Krki 

CELODNEVNO ČAŠČENJE IN SVETI MARKO 
V torek, 25. 4., goduje naš farni zavetnik sveti Marko. Vabljeni k svetim 
mašam ob 7'00, 10'00 in 17'00. Posebej vabljeni k čaščenju in zaključku ob 
17'00. Ta teden ni verouka. Otroci naj namesto verouka pridejo k čaščenju. 
Naj Bog vidi in usliši vašo molitev.  
 

JUBILANTI 
Skupaj s poročnimi jubilanti bomo letos obhajali mašno daritev 30. 

aprila, ob 9'00 v Cerkljah. Maše v Krški vasi ni in ni maše ob 10'30. Po 

maši bo še slikanje in skupno druženje ob pecivu in dobri pijači. 

Prijavite se lahko Hedviki Unetič (031/314-372) do 20. aprila. Vsi 

jubilanti lepo vabljeni.  

PRIPRAVA NA ZAKON 

Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) od 18.00 do 20.00  21., 22., 23. 
ter 28., 29. in 30. aprila ter naslednja možnost 13., 14., 15. ter 20., 21. in 22. 
oktobra. Info: 07 498 70 26, e-pošta: joze.miklavcic@rkc.si 
 

NOVI BRALCI 
Zahvaljujem se vsem bralcem, ki svojo službo zelo lepo opravljate. 
Spodbujamo pa tudi nove bralce, če bi se kdo še javil za branje v nedeljo 
predvsem ob 10'30. Prosim, če to sporočite Roku Retlju 
(rok.retelj@gmail.com), ki sestavlja in posreduje sezname vsem bralcem. 
Hvala vam. Tudi to je zelo dobro delo, ki je v Božjih očeh dobro 
zapisano.  
 

ORGLE  
Hvala vsem, ki ste že darovali za orgle in še darujete. Hvala tistim, ki se tudi 
ob pogrebu spomnite tega namena. Hvala posebej tistim, ki ste svoj dar 
osebno oddali ali pa ste ga nakazali na račun župnije in je s tem še bolj 
transparentno, pa tudi bolj varno zame.  (TRR: SI56 0237 3025 3984 827; 
sklic: Orgle) 
Trenutno smo zbrali 33.787 evrov.V mesecu marcu smo podpisali pogodbo za delno 
obnovo in postavitev novih orgel v dveh omarah z 20 registri, ki jo je potrdila tudi 
škofija. Končna skupna vsota za nove orgle tako znaša 92.460,00 EUR. Skupaj 

moramo torej v dobrem letu zbrati še 58.673 evrov. Poleg tega pa se obeta še en 
precej velik strošek, in sicer beljenje cerkve, delno iniktiranje stropa in odkritje 
manjšega dela fresk (stropnih poslikav). Tudi to skupaj predstavlja večji finančni 
zalogaj. Lahko bi sicer z beljenjem počakali na ugodnejše čase, vendar je zelo 
smiselno, da opravimo z beljenjem prej, preden so postavljene nove orgle, ker je 
pozneje zelo težko tako zaščititi orgle, da ne bi med delom noben delec zletel v same 
piščali orgel in jih s tem poškodoval. Drugi razlog pa je tudi čimprejšnje iniktiranje - 
sanacija stropa v cerkvi po novembrskem potresu 2015, da nas ne prehiti, Bog ne daj, 
še kakšen potres. Če pozorno pogledate, lahko vidite, da škoda ni tako majhna in da je 
statik bil celo na tem, da predlaga, da bi se iz varnostnih razlogov zaprlo oz. z zaščitno 
ograjo znotraj cerkve omejilo dostop v stranski kapeli (desna in leva stran). Ker gre za 
sredstva, ki jih kot župnija zelo težko zmoremo, sem hvaležen škofiji, ker je obljubila 
brezobrestno posojilo na daljši rok, tako da ne bo nepotrebnih obresti. Ob tem bi dodal, 
da sicer meni direktno ni nihče dejal, da preveč fehtarim, vendar slišim, da ste ob takih 
številkah nekateri nezadovoljni. Zanimivo je le to, da so to v večini tisti, ki nič ne dajo. 
Ko bo enkrat narejeno in varno, bomo pa vsi veseli. :-) 



DIAKONSKO POSVEČENJE  

22. aprila se bo naša 
župnija veselila 
diakonskega 
posvečenja našega 
farana Benjamina 
Bevca. Benjamin je 
svoje mesto našel med 
jezuiti. Ti se posebej 
posvečajo duhovnosti, 
saj velja ustanovitelj 
družbe Jezusove - 
Ignacij Loyolski skupaj s 
svetim Pavlom za enega 
izmed stebrov 
duhovnega razlikovanja. Ne moremo si predstavljati Evrope in 
sveta brez jezuitskih šol in izobrazbe. Izmed jezuitov so izšli tudi 

mnogi misijonarji  eden največjih je Frančišek Ksaverij. Tudi 
sedanji papež Frančišek je jezuit. Dejansko velja, da je karizma 
jezuitov, da so vedno odprti za kakršno koli apostolsko delo. To 
se sklada tudi z Ignacijanskim načelom: »Vse v večjo božjo 
slavo!« Kdor pozna Benjamina, ve, da se je glede na talente, ki 
mu jih je dal Bog, zelo dobro odločil in tudi sam večkrat ponovi, 
da je med jezuiti srečen in zadovoljen. Radi se ga spomnimo v 

molitvi. Bogu smo 
hvaležni, da tudi iz 
naše župnije kliče na 
svojo pot tiste, ki bi mu 
radi služili na poti 

duhovništva. 
Spomnimo se tudi vseh 
ostalih njegovih 
prijateljev, ki bodo ta 
dan skupaj z njim 
posvečeni. Med njimi je 
še en Slovenec - Marko 
Pavlič iz Kranja. 
 
 

ŠMARNICE 
V maju lepo povabljeni k šmarnicam. Častili bomo Marijo. Najbolj 

pridne otroke čaka lepa nagrada  spomin. 
 
GASILCI 
Skupaj z gasilci bomo počastili svetega Florjana v nedeljo, 7. 5., ob 
10'30 v Cerkljah. Hkrati izražam zahvalo gasilcem za vso pomoč, ki jo 
nudite našim krajem in ljudem.  
 
JASLIČARSKA SKUPINA 
Do jaslic je še daleč, vendar bi po sklepu ŽPS-ja radi oblikovali 
skupino, ki bi delala jaslice. Tako bi bile jaslice ob večji pripravi še 
lepše. Če kdo čuti, da bi sodeloval v tej skupini, naj mi prosim, čim prej 
sporoči.  
 

ORATORIJ 
Mladi so se že začeli pripravljati na oratorij. Letošnja tema je lepo 

izbrana ob 100-letnici prikazovanj v Fatimi  Marija. V cerkvi boste za 
veliko noč že lahko vzeli prijavnice. Prijavite se čim prej. Posebej to 
polagam na srce otrokom, ki se drugače ne udejstvujejo veliko v 
župniji.  
 
LESOV KRIŽ 
Na tiho nedeljo, 2. 4. 2017, je bil blagoslovljen novi/obnovljeni Lesov križ.  
Po pripovedovanju Anice Gorišek, vnukinje Franca Žokalja (roj. 1856), je prav 
on, njen ded, postavil križ leta 1914. Takrat je umrla njegova žena Marija, 
stara je bila 54 let, in na začetku prve svetovne vojne je ostal sam s 4 
hčerami. Božje znamenje so najbrž postavili kot priprošnjo za zdravje in jim je 
vsem dajalo uteho v težkih časih. Najstarejši hčeri, Liza in Tereza, sta kmalu 
odšli v Ameriko, kjer sta si ustvarili vsaka svojo družino. Tretja hči Marija se je 
poročila k Lesovim v Mrzlavo vas, Lesov fant Tone pa se je priženil v Krško 
vas, poročil se je z najmlajšo Žokaljevo hčerko Ano. Rodilo se jima je osem 
otrok, kateri so se raztepli po svetu, vendar so se radi vračali domov. Za 
razpelo so lepo skrbeli, vendar je bilo brez podstavka postavljeno 
neposredno v zemljo, zato je les počasi trohnel. Dvakrat je s križa tudi izginil 
kipec Jezusa Kristusa. Razpelo je večkrat popravil Milan Gorišek, vendar je 
zob časa naredil svoje. Predlani je bilo v tako slabem stanju, da bi ga lahko 
podrl že močnejši veter. V začetku letošnjega leta so ga postavili nazaj. Nov 
križ je izdelal kar sedanji lastnik Anton Ravnikar, mož pravnukinje Franca 
Žokalja. Postavljen je na betonski podstavek, tako da bo vzdržal vsaj še en 
rod prapravnukinj in prapravnukov ter njihovih otrok, ki so pred kratkim 
ugledali luč sveta. Hvala Toniju, Bernardki in Nadi ter vsem drugim, ki ste pri 
tem pomagali. Tudi danes naj bo to znamenje kot priprošnja za zdravje in 
spodbuda v težkih časih. 


