
YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Kaj pomeni: Jezus je 'edinorojeni Božji Sin'? 
 

Ko se Jezus sam označi za 'edinorojenega Božjega Sina' (ali edinega Sina ali 
edinorojenega Sina, Jn 3,16) ter Peter in drugi to potrdijo, je v tem izraženo, 
da je med vsemi ljudmi samo Jezus več kot človek.  
(KKC 441–445,454) 
 

Številna mesta Nove zaveze (Jn 1,14.18; 1 Jn 4,9; Heb 11,7 itd.) Jezusa 
imenujejo 'Sin'. Pri krstu in spremenjenju razglasi nebe
'ljubljenega Sina'. Jezus razkrije svojim učencem svoj edinstven odnos do 
Očeta v nebesih: »Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna O
Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti« (Mt 11,27). Da je Jezus Kristus 
resnično Božji Sin, se pokaže ob vstajenju. 
 
 

* * * 
 
 
 

Kaj je liturgično (cerkveno) leto? 
 

Liturgično leto ali cerkveno leto je prekrivanje normalnega potekanja leta s 
skrivnostmi Jezusovega življenja – od učlovečenja do ponovnega prihoda v 
slavi. Liturgično leto se začne z adventom, časom pri
doseže svoj prvi vrhunec v božičnem krogu in svoj drugi, še ve
praznovanju Kristusovega odrešilnega trpljenja, smrti in vstajenja na veliko 
noč. Velikonočni čas se sklene z binkoštnim praznikom, prihodom 
Duha nad Cerkev. Vedno znova se v cerkveno leto razvrš
prazniki in prazniki svetnikov, v katerih Cerkev slavi Božjo milost, ki je ljudi 
popeljala v srečo.  
(KKC 1168–1173, 1194–1195) 

 

KRAŠENJE 
NOVEMBER Boršt Dol. Krška vas
DECEMBER Cerklje Gor. 
JANUAR Črešnjice Dol. Skopice

 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. 
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PRIDI, GOSPOD, IN PREBIVAJ PRI MENI
 

Pridi, Gospod, da bo božič 

v hiši mojega življenja.

Toliko jih je prebivalo v njej, 

zate pa ni bilo prostora.

Odpiral sem vrata gostom, 

ki so jo umazali in opustošili.

In včasih sem izgubil veselje do tega, 

da bi še živel v hiši svojega lastnega življenja.

Vseli se v te zapuščene prosto

napolni mojo hišo z lučjo in svojo prisotnostjo 

in pojdi v vse,  

tudi v skrite kotičke greha.

Pridi s čudežem svojega miru 

in za vedno ostani pri meni.

Amen.  
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Youcat – Molitvenik za mlade 



23. 11.  NED Kristus Kralj vesoljstva Ezk 34,11-17; Ps 23; Mt 25,31-46 
Cerklje 7'00 + Anton, 4. obl., in Marija Račič 
Krška vas 9'00 + Jože Škvarč, 2. obl. 
Cerklje 10'30 + Žugič Milan in starši / za farane 
24. 11. PON Andrej Dung-Lac in vietnamski mučenci  
Krška vas 18'00 Družina Komočar in Škofljanec − Dol. Skopice 58 

25. 11.  TOR Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 
Bolnica Brežice 19'00 Dominik Komadina 
26. 11. SRE Valerijan Oglejski, škof 
Cerklje 18'00 Gramc Katarina, obl. / srečanje ŽPS ob 18'30 
27. 11.  ČET Marija s čudodelno svetinjo 
Cerklje 18'00 Franc Lopatič in starši ter Jože 

SEMINAR PRENOVE V DUHU (6) 
28. 11.  PET Katarina Labuore, usmiljenka, vidkinja 
Cerklje maša  pri sestrah 17'00 V zahvalo / DAN ODPRTIH VRAT 
29. 11. SOB Filomen, mučenec 
Cerklje 7'00 

9'00-12'00 
Branko Ambrožič 
Oratorijski dan − izdelovanje venčkov 

30. 11. NED 1. adventna nedelja - nedelja Karitas ; 
Iz 63, 16-19; 1 Kor 1, 3-9; Mr 13, 33-37 

Cerklje 7'00 Tršelič Tilka   
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Marjan Kodrič / Kvartuh Joško, roj. dan 
1. 12. PON Edmund Campion, mučenec 
Cerklje 6'50 Po namenu / pri maši sodeluje 5. razred 
2. 12.  TOR Kromacij, škof / po maši vaje za ministrante 
Cerklje 18'00 Zorič Anton, obl., in vsi ++ Zorič 
3. 12.  SRE Frančišek Ksaver 
Čatež 9'30 Po namenu za rajne 
4. 12.  ČET Janez Kapistran, duhovnik 

Cerklje 18'00 Rok Turšič  
 SEMINAR PRENOVE V DUHU (7) 

5. 12. PET Saba (Sava), opat / PRVI PETEK 
Cerklje 7'00 Po namenu 
 17'00 Obisk Miklavža 
6. 12. SOB Krizant in Darija, mučenca 
Cerklje 6'00 Izpostavljeno Najsvetejše 
Cerklje 7'00 Marija Račič 

7. 12. NED 2. adventna ned. Iz 40, 1-11; 2 Pt 3, 8-14; Mr 1, 1-8 
Cerklje 7'00 Tone Vegelj in vsi ++ Vegelj 
Krška vas 9'00 Avguštin Branko, 30. dan / Za farane 
Cerklje 10'30 Mama Terezija, obl., in oče Karel Mladkovič 

8. 12.  PON BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Cerklje 17'00 Pfeifer Zoran, 30. dan / Marija Račič   
18'00 Otvoritev razstave s. Hermine Pacek / pri maši sprejem novih ministrantov 

9. 12. TOR Peter Fourier, redovni ustanovitelj 
Cerklje 6'50 Za ++ Srebernak − Boršt / sodeluje 6. raz.  
10. 12. SRE Loretska Mati Božja 
Cerklje 6'50 Franc Rostohar / sodelujejo birmanci − 1. del 
11. 12.   ČET Damaz I., papež 
Cerklje 6'50 Po namenu za rajne / sodeluje 4. razre.  
12. 12. PET Devica Marija iz Guadalupe 
Cerklje 18'00 Duhanič Jožefa in Franc / čaščenje Najsvetejšega 
13. 12.  SOB Lucija, devica in mučenka 
Cerklje 7'00 Martin Komočar 
14. 12. NED 3. adventna ned. Iz 61, 1-11; 1 Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-28 

Cerklje 7'00 Marija Račič         pri vseh mašah darovanje za ogrevanje 
Krška vas 9'00 Jankovič Jože in starši Jankovič in Barbič 
Cerklje 10'30 Za farane 

15. 12. PON Marija di Rossa, redovnica 
Krška vas  18'00 Komerički Stjepan in ++ družina Slakonja 
16. 12.  TOR Ado, škof 
Cerklje 18'00 Starši Dobravec ter brata Jože in Martin, obl. 
17. 12. SRE Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 
Cerklje 18'00 Po namenu za rajne / Sodelujejo birmanci 2. del 
18. 12.  ČET Gacijan, Misijonar 
Cerklje 18'00 Majda in Lojze, obl., starši Zidar in Kerin 

19. 12.  PET CELODNEVNO ČAŠČENJE IN SPOVED 
Cerklje 7'00 za pokojne iz naše župnije  
8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje, Račja vas 
Cerklje 10'00 Za pokojne iz Krške vasi in Skopic 
11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas 
14'00 – 15'00 Cerklje / 15'00 – 16'00 Črešnjice, Zasap / 16'00 – 17'00 Skopice 
Cerklje 17'00 Arh Janez in Ana, obl. / po namenu za rajne 
20. 12. SOB Gotfrid, škof 
Cerklje 18'00 Zoran Pfeifer 



21. 12. NED 4. advent. ned. 2 Sam 7, 1-16; Rim 16, 25-27; Lk 1, 26- 38 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Ferenčak Ivan, obl.  
Cerklje 10'30 Leopold Kerin, 6. obl.  

22. 12.  PON Hunger, škof 
Cerklje 18'00 Franc Hribar 
23. 12.  TOR Ivo, škof 
Cerklje 18'00 Kožar Jože 
24. 12.  SRE Adam in Eva − Sveti večer /POLNOČNICA 
Krška vas 18'00 Kodrič Martin, obl., in mama Mihaela Kodrič 
Cerklje 24'00 Vinko Lopatič 
25.. 12. ČET BOŽIČ 
Cerklje 7'00 Marija Račič 
Krška vas 9'00 Za dobrotnike 
Cerklje 10'30 Rok Turšič 
26. 12.  PET Štefan, diakon - DAN SAMOSTOJNOSTI 
Cerklje 7'00 Ivan in Boštjan Račečič 
Krška vas 9'00 V zahvalo 
Cerklje  10'30 ++ družina Lopatič 
27. 12. SOB Janez, apostol in evangelist 
Cerklje 7'00 Gramc Janez in ++ Gramc ter ++ Pirnar 

28. 12.  NED SVETA DRUŽINA 1Mz 15, 1 - 2,3; Heb 11, 8-19; Lk 2, 22-40 

Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Zorko Olga ter starši Lekše, Baškovič Edi in starši Piltaver 

Cerklje 10'30 Ana, obl., in Franc Pflege ter vsi ++ Pflege 
Cerklje 18'00 BOŽIČNI KONCERT 
29. 12. PON Tomaž Becket, škof in mučenec 
drugje  Po namenu za rajne 
30. 12.  TOR Janez Boccardo, duhovnik 
Cerklje 18'00 Marjan Kodrič in + iz družine Komatar in Čermelj 
31. 12. SRE Silvester, papež / drugi Sveti večer 
Cerklje 17'00 V zahvalo 
1. 1. 2015  ČET Marija, mati cerkve / pušca za domačega duhovnika 
Cerklje 7'00 Franc Žarn, obl., in vsi ++ Žarn 
Krška vas 9'00 Franc Piltaver 
Cerklje 10'30 Colarič Franc, 7. obl., in vsi ++ Colarič ter Strle 
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. 

Še vedno poteka ob četrtkih 
SEMINAR PRENOVE V DUHU 

Lepo vabljeni. 

 
KARITAS 
Od 23. 11. do 30. 11. je teden Karitas. Na prvo adventno nedeljo je 
puščica namenjena za potrebe Karitas.  
 
 SVETI MIKLAVŽ 
Prvi datum, ki si ga premnogi otroci 
zapomnijo, je 6. december, god sv. 
Miklavža, kakor pravimo sv. Nikolaju, ki je 
bil v 4. stoletju škof v mestu Mira v Mali 
Aziji (današnji Demre v Turčiji). Na 
predvečer svojega godu hodi ta svetnik – 
kakor otroci v svoji nedolžni preprostosti 
verujejo – s svojim spremstvom, angeli in 
parkeljni, od hiše do hiše in prinaša 
pridnim otrokom darila, porednim pa šibe. 
Marsikje god svetega Miklavža porabijo 
za dan krščanske dobrodelnosti: z 
materialnimi darovi se spomnijo 
zapuščenih, revnih in osamljenih otrok. 
Tudi v naših družinah bi lahko otrokom ob takih priložnostih odpirali srca 
za potrebe ljudi, ki živijo okrog nas. 
Sv. Nikolaj je po legendi priskrbel primerno doto trem dekletom, ki so bile 
obubožane in bi zabredle v sramoto, tako pa so se lahko pošteno 
poročile.  
Omeniti je potrebno tudi, da je eden najbolj češčenih svetnikov vzhodne 
Cerkve; bolj kot njega častijo le še Mater Božjo. V carski Rusiji so 
svetnikov spomin slavili z dvema praznikoma: 6. decembra, ko je spomin 
njegove smrti, in 9. maja, ko je spomin prenosa njegovih posmrtnih 
ostankov. Leta 1086 so namreč pomorščaki iz italijanskega mesta Bari v 
Miri ukradli njegove zelo češčene relikvije in jih prenesli v svoje mesto, 
kjer so še danes (Italijani mu  pravijo »san Nicola di Bari«). Za svojega 
zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji.  

Med nas bo Miklavž s svojimi lepimi in obilnimi ter koristnimi darili 
prišel v petek, 5. 12., ob 17'00 uri. Če želite, da bo Miklavž obdaril 
tudi vašega otroka, se lahko prijavite pri Štefki Bevc. Prijave bomo 
zbirali podobno kot lansko leto tudi po vseh mašah 23. 11. in 30. 11.   



BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
( Sprejem ministrantov in otvoritev razstave s. Hermine Pacek) 

 
Spočetje Jezusa kot človeka v Marijinem telesu 

 

Spočetje je normalni začetek bivanja vsakega človeka. Ker je Bog želel biti 
pravi človek, nam enak v vsem, razen v grehu, je moral biti deležen tudi 
spočetja v materinem telesu. To je namreč edini primerni prostor spočetja za 
vsakega človeka in ga ni primerno nadomestiti z nobeno umetno 
»maternico«, takšno, ki smo jo že iznašli, ali kakšno drugo, ki jo šele bomo. 
Telo žene, ki je preplavljeno s človeško in Božjo ljubeznijo, torej je v službi 
odnosa ljubezni s človekom in z Bogom, je Stvarnik izbral za telesno, duševno 
in duhovno okolje nastanka nove človeške osebe. Vse to nam posredno 
dokazuje tudi Jezusovo spočetje pod Marijinim srcem.  

M. Turnšek 

Na praznik Brezmadežne bomo sprejeli v službo nove ministrante. 
Maša je že ob 17'00! Vaje za VSE ministrante bodo v torek, 2. 12, 
po večerni maši.  Ministrantova dolžnost je, da ministrira v nedeljo in 
enkrat med tednom. Da bi novi in stari ministranti znali lepo 
izpolnjevati svojo nalogo sodelovanja pri bogoslužju, jih priporočam 
v molitev.  
 
Po maši ob 18'00 pa bo otvoritev fotografske razstave s. Hermine 
Pacek. razstavo ste si lahko že ogledali v Brežicah. Vesel sem, da 
razstavo predstavljamo tudi pri nas, saj je bila s. Hermina dolga leta 
med nami v Cerkljah. Avtor razstave je Dejan Vončina, pri pripravi 
pa je pomagal tudi Dejan Pacek.   
 
V nedeljo, 14. 12., bo darovanje (pušca) posebej namenjeno za 
stroške ogrevanja cerkve, učilnic in župnišča. Hvala za vsak vaš dar.  
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
V torek, 16. 12., se bomo pričeli pripravljati na božič z 
devetdnevnico. Prisluhnili bomo besedilu kratke devetdnevnice, 
katero sem sam pripravil, otroci pa bodo dobili vsakič tudi delček 
slike, ki jo je narisala Barbara Marn.  
Pobožnost spremlja lep običaj − Marijo nosijo. Čim prej povejte 
predstavniku svoje vasi, če bi želeli imeti letos tudi pri vas Marijo. 
Seznam bo objavljen med rednimi oznanili na tretjo adventno 
nedeljo. Lepo povabljeni k devetdnevnici vsi otroci, še posebej pa 
birmanci in prvoobhajanci.  

CELODNEVNO ČAŠČENJE  
bo v naši župniji v petek, 19. 12., ta dan bo tudi možnost za 
spoved. 
Namen celodnevnega čaščenja je, da se dobro pripravimo na 
praznike. 
Razpored čaščenja: 
7'00 − jutranja sveta maša (devetdnevnica) − spovedovanje po 
jutranji maši 
8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje, Račja vas 
10'00 – dopoldanska sveta maša − spovedovanje po maši 
******************************* 
14'00 – 15'00 Cerklje 
15'00 – 16'00 Črešnjice, Zasap 
16'00 – 17'00 Dol. in Gor. Skopice 
17'00 – sklep čaščenja (litanije Srca Jezusovega, sveta maša). 
Sklep čaščenja bo letos vodil g. Robert Smodiš, ki bo spovedoval 
od 16'00 ure dalje.  
 
ŽPS 
Člani župnijskega pastoralnega sveta lepo povabljeni v sredo, 26. 
11., po večerni maši, ob 18'30, da se še zadnjič to leto zberemo 
skupaj in se pogovorimo o pastoralnem delu v naši župniji. 
Predstavljeni vam bodo sklepi gospodarskega sveta, določili bomo 
tudi gostovanje Marije po vaseh in zajeli sodelovanje pri drugih 
pomembnih dogodkih, katerih v decembru ne manjka.   
 
BOŽIČNI KONCERT 
Vabljeni na že skoraj tradicionalni koncert božičnih pesmi, ki bo v 
nedeljo 28. 12., ob 18'00 uri v župnijski cerkvi v Cerkljah ob Krki.  
Koncert pripravlja naš mešani mladinski pevski zbor, prepevali pa 
bodo tudi drugi domači zbori. 

 
SVETI VEČERI −−−− BOŽIČ; SILVESTROVO, SVETI TRIJE KRALJI  
Prave krščanske družine so večere pred božičem, novim letom in 
svetimi tremi kralji preživele ob molitvi rožnega venca in blagoslovu 
doma. Naj nas ne bo sram v lastni družini sklenit roke k molitvi, 
pričarati z Bogom tisto resnično vzdušje povezanosti v molitvi, 
katerega ne morejo nadomestiti nobena darila. Ta molitev je stvar 
ljubezni do lastnega doma.  


