
YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni: Bog je ljubezen? 
 

Če je Bog ljubezen, ne obstaja nič ustvarjenega, česar ne bi nosila, objemala neskončna 

naklonjenost. Bog ne le izjavi, da je on ljubezen, ampak to dokaže: »Nihče nima večje 

ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za prijatelje« (Jn 15,13). 
(KKC 218–221) 
 

Nobena druga religija ne pove tega, kar pove krščanstvo: »Bog je ljubezen« (1 Jn 
4,8.16). Vera vztraja pri tej besedi, čeprav bi zaradi izkušnje trpljenja in hudobije v 

svetu ljudje lahko dvomili o tem, ali je Bog res prijazen. Že v Stari zavezi Bog po 
ustih preroka Izaija sporoča svojemu ljudstvu: »Ker si drag v mojih očeh, spoštovan 

in te ljubim, dam ljudi v zameno zate in ljudstva v zameno za tvoje življenje. Ne boj 

se, saj sem jaz s teboj« (Iz 43,4–5), in mu pove: »Mar pozabi žena svojega otročiča 
in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. 

Glej, na obe dlani sem te zapisal« (Iz 49, 15–16). Da govorjenje o Božji ljubezni niso 
prazne besede, dokaže Jezus na križu, kjer da svoje življenje za svoje prijatelje. 
 

* * * 
 

Zakaj Cerkev nasprotuje predzakonskim spolnim odnosom? 
 

Ker želi zaščititi ljubezen. Nihče ne more drugemu dati nobenega večjega daru kot 

samega sebe. »Ljubim te« pomeni za oba: »Želim samo tebe, želim te popolnoma in 

želim te za vedno!« Če je temu tako, potem »ljubim te« ni mogoče omejiti samo za 

določen čas ali na poskušnjo in tudi ne omejiti samo na telo. 
(KKC 2350, 2391) 
 

Mnogi vzamejo predzakonske odnose kot nekaj samo po sebi umevnega. Vendar sta 

tu predpostavki, ki s pravo ljubeznijo nista združljivi: možnost odprave plodu in 
strah pred otrokom. Ker je ljubezen tako velika, tako sveta in tako edinstvena, 

Cerkev obvezuje mlade, da živijo čisto in se vzdržijo spolnih odnosov, dokler se ne 

poročijo. 
KRAŠENJE 

JANUAR Hrastje Dolenji del Skopic 

FEBRUAR Račja vas Gorenji del Skopic 

MAREC Župeča vas Dolenji del Krške vasi 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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ZAHVALA ZA LJUBEZEN 
 

Gospod Jezus, 

ti si ustvarjal z ljubeznijo,  

rodil si se iz ljubezni,  

služil si z ljubeznijo,  

češčen si bil z ljubeznijo,  

trpel si z ljubeznijo,  

umrl si z ljubeznijo,  

vstal si od mrtvih z ljubeznijo,  

zahvaljujem se ti za tvojo 

ljubezen  do mene in do vsega 

sveta;  

in vsak dan te prosim: nauči tudi mene prav ljubiti ... 

 

 ... kajti BOG JE LJUBEZEN (1Jn 4, 16) 

 
 

  



10. 2. PON Alojzij Stepinac, škof in mučenec 
Krška vas 18'00 Gačnik Jože - ob rojstnem dnevu 

11. 2.  TOR Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov  

Cerklje 17'00 Mariji v priprošnjo za pokojno in družino 
Pri maši sodeluje družinska kateheza. 

12. 2. SRE Humbelina, redovnica 
Cerklje 18'00 Barkovič Rozalija, 7. dan  

13. 2.  ČET Jordan Saški, redovnik 

Cerklje 6'20 Za pozabljene namene 

Brežice 18'00 Moja evropska zgodba 

14. 2.  PET Valentin (Zdravko), duhovnik in mučenec 

Cerklje 6'20 Starši, brata in sorodnike Gornjak 

15. 2. SOB Klavdij, redovnik 

Cerklje 7'00 V zahvalo za zdravje in priprošnjo 

16. 2. NED 6. nedelja med letom 
Sir 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17- 37 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Rozalija Rupar, 30. dan 

Jankovič Jože, 2. obl. 

Cerklje 10'30 Terezija in Karel Mladkovič 

17. 2 PON Sedem ustanoviteljev reda servitov 
Krška vas 18'00 Komerički Stjepan in starši 

18. 2.  TOR Frančišek Regis Clet, duhovnik 

Cerklje 6'20 Po namenu za rajnega 

19. 2.  SRE Konrad iz Piacenze, spokornik 

Cerklje 18'00 Matilda in Frančišek Unetič 

20. 2.  ČET Sadot in perzijski mučenci 

Cerklje 18'00 Za vse pokojne iz družine Ilc in Krajan 

21. 2.  PET Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 6'20 Za verne duše 

22. 2 SOB Sedež apostola Petra 

Cerklje 

KOLPING 

15'00 Družina Duhanič Martin, Ana in Jožica ++ 

starši Ignotti in Franc Felicijan 

23. 2. NED 7. nedelja med letom 
3Mz 19, 1-18; 1Kor 3, 16-23; Mt 5, 28-48 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Mariji v zahvalo za 90. let 

Cerklje 10'30 Baznik Jože 

24. 2.  PON Matija, apostol 
Krška vas 18'00 Juljana in Janez Enoh 

25. 2. TOR Valburga, opatinja 

Cerklje 6'20 Po namenu za rajnega 

26. 2. SRE Aleksander (Branko), škof 

Cerklje 18'00 Špiler Franc in Ana 

27. 2.  ČET Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik 

Cerklje 18'00 Kožar Rozika, 30. dan 

28. 2 PET Roman, opat 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajne  

1. 3.  SOB Albin (Zorko), škof 

Cerklje 10'00 Rozalija Barkovič, 30. dan (rojstni dan)  

Terezija in Karel Mladkovič (rojstni dan) 

Cerklje 15'00 

16'00 

18'00 

Blagoslov in degustacija suhomesnih izdelkov 

Predstavitev knjige "Korenine Cerkljanske fare" 
Zaključek z rezultati ocenjevanja suhomesnih izdelkov 

2. 3. NED 8. nedelja med letom 
Iz 49, 14-15; 1Kor 4, 1-5; Mt b6, 24-34 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Srpčič Karel in Ogorevc Jože ter Ladislava, obl. 

Cerklje 10'30 Kelher Silvester, 30. dan 

Frančiška Horžen, godovna in obletna 

3. 3. PON Konigunda, kraljica 
Krška vas 18'00 V zahvalo Mariji in priprošnja za zdravje 

4. 3.  TOR Kazimir, poljski kraljevič 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajno 

5. 3. SRE +  +  PEPELNICA - strogi post 

Cerklje 18'00 Žarn Franc 

6. 3.  ČET Fridolin, opat 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajno 

7. 3.  PET Perpeta in Felicija, mučenki 
Cerklje 6'20 Za dušno in telesno zdravje 

8. 3. SOB Janez od Boga, redovni ustanovitelj 
Leničev dom  Po namenu 

9. 3. NED 1. postan ned.  
1Mz 2,7-9; 3,1-7; Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Tomše Marija 

Cerklje 10'30 Franc Marinček in stari starši 



MOJA EVRPSKA ZGODBA 

Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Vas kot 

partner Zavoda Socialna akademija skupaj s Knjižnico 
Brežice Vabi na okroglo mizo z naslovom »MOJA 

EVROPSKA ZGODBA« ki bo v okviru projekta ILEAC 
potekala v četrtek, 13. februarja ob 18. uri v dvorani 
Savice Zorko v Knjižnici Brežice. Gosti večera: Zofija 

Mazej Kukovič, poslanka Evropskega parlamenta; 
Andreja Pavlin prostovoljka Evropske prostovoljne 

službe, udeleženka in koordinatorka programov »Mladi v 
akciji«, Aleš Šekoranja, prostovoljec Evropske 
prostovoljne službe. Na okrogli mizi se bomo posvetili 

zgodbam, ki jih je pisalo življenje v Evropi nekoč in 
danes. 
Z gosti, ki imajo tudi vsak svojo »Evropsko zgodbo« se bomo pogovarjali, kaj 

je združevanje Evrope prineslo njim osebno in našemu okolju. Posebej nas 
bo zanimalo, kako zlasti generacija mladih danes dojema Evropo, katere 
možnosti nam ta ponuja in katere s pridom uporabljajo. Nanizali bomo 
tudi nekaj možnosti, ki jih lahko izkoristimo in kakšna je pot do njih.  
Razgovori bodo po uvodni besedi potekali v manjših diskusijskih skupinah, 
v katerih boste lahko aktivno sodelovali. 
Posebej Vas vabimo, da z nami delite tudi svoje razmišljanje oz. svojo 
zgodbo o tem, kako Vi doživljate ali ste morebiti že izkusili Evropo. Zapišite 
ga pod naslovom »Moja Evropska zgodba« in jo posredujte na naslov 
info@socialna-akademija.si. 
Najboljša zgodba bo nagrajena z brezplačno udeležbo na mednarodni 
konferenci v Turinu. Več na http://socialna-akademija.si/literarni-
natecaj-moja-evropska-zgodba/. 

 
PEPELNICA - POST 

Blagoslovna molitev nad pepelom.  

Vsemogočni, večni Bog, prizanesi spokornikom, bodi milostljiv 

ponižno prosečim in pošlji dobrotljivo iz nebes svojega svetega 

angela, ki naj blagoslovi in posveti ta pepel, da bo zveličavno 

zdravilo vsem, ki ponižno kličejo na pomoč tvoje sveto ime in se, 

zavedajoč svojih grehov, obtožujejo in pred tvojim božjim 

usmiljenim obličjem objokujejo svoja grešna dejanja ter ponižno 

in vztrajno prosijo tvojo dobroto; po klicanju tvojega presvetega 

imena daj, da vsi, ki bodo s tem pepelom potreseni, dosežejo v 

odrešenje svojih grehov telesno zdravje in dušno varstvo. Po 

Kristusu, Gospodu našem. — O. Amen. 

 

Postna postava:  
 

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. 
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo 
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže kristjane 
od izpolnjenega 18. leta starosti do začetka 60. leta. 
 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v 
letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih 
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore 
in ljubezni do bližnjega. Zdržek veže vernike, ki so 
dopolnili 14. let. Kadar je praznik (cerkveni ali 
državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta. 
 

Priporočljivo je, da v postnem času postu in zdržku 
dodamo kako dobro delo: 
 

a) molitev – npr. udeležba pri sveti maši, osebna ali 
družinska molitev, obisk cerkve ali kapele, branje 
Svetega pisma, molitev križevega pota, spokorno 
romanje … 
 

b) zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave 
in cigaret, zdržek od televizije in računalnika, in 
namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjim.  
 

c) miloščina − omejitev v hrani, pijači in drugem je z 
namenom, da s prihranjenim denarjem pomagamo 
pomoči potrebnim … 
 

Cerkvena zapoved pravi, da smo se dolžni 
spovedati svojih grehov vsaj enkrat letno. Zato 
vabljeni, da v postnem času opravite sveto spoved. 

 

mailto:info@socialna-akademija.si
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BLAGOSLOV SUHOMESNIH IZDELOKOV IN 

VERIFIKACIJA 

Na pobudo nekaterih župljanov (Toni Baznik in Andrej 

Turšič) smo se odločili, da organiziramo "blagoslov 

suhomesnih izdelkov z ocenjevanjem". Vzrok je, da je v 

naših krajih veliko zelo dobrih pridelovalcev tovrstne 

hrane in je prav, da se tudi njim posveti en dan in sicer naj 

bi bila to letos sobota, 1. marec. 

Vsi, ki bi želeli sodelovati, naj bi prinesli svoj vzorec 

(lahko tudi več vrst) do 15'00 ure v župnišče. Pri tem boste 

prejeli vrstno številko, tako da ocenjevalec ne bo vedel 

vašega imena ampak samo številko. Ocenjevalec bo od 

drugod. 

Kakšen vzorec pa 

lahko prinesete še 

za skupno 

degustacijo k 

blagoslovu, ki bo 

ob 15'00 uri. 

Blagoslovili bomo 

tako vaše vzorce 

za ocenjevanje kot 

za degustacijo.  

Ob 16'00 uri je predvidena predstavitev knjige "Korenine 

cerkljanske fare" avtorja Davida Smukoviča.  

Ob 18'00 uri pa naj bi bila razglasitev rezultatov in 

podelitev pohval in večerno druženje ob domači glasbi v 

kolikor bo vreme prijetno.    

 

Ker je letos pri nas tovrstna organizacija prvič, se 

nadejamo, da bo dobro uspelo in veseli bomo vsakih 

dobronamernih pripomb k še lepši izvedbi morda 

prihodnje leto.  
 

PREDSTAVITEV KNJIGE 

V soboto, 1. marca, ob 16'00 ste lepo vabljeni na 

predstavitev knjige "Korenine cerkljanske fare" avtorja 

Davida Smukoviča. Knjiga je barvna, velikost A4 format 

in ima 1019 strani.  
 

Gre za obsežno, petletno delo in raziskavo, ki je dragocen 

spomenik cerkljanski župniji in njenim ljudem. Več o njej 

ste si lahko prebrali tudi na zloženki, ki ste jo dobili na 

dom.  
 

Na predstavitvi bo mogoče nekaj prostih izvodov tudi 

kupiti po redni ceni 96 evrov, v kolikor je niste že v naprej 

naročili po prednaročniški ceni 80 evrov. 
 

POGREBI 
Letošnje leto se je začelo s precejšnjim številom pogrebov. Bog 

daj vsem rajnim milost nebes.  

Ena najbolj temeljnih pravic vsakega človeka je dostojen 

pokop. Glede na delo in trud, ki ga je nekdo v življenju opravil 

naj bo tudi slovo temu primerno. Naša pogreba služba (Žičkar) 

se kljub večjemu številu pokojnih trudi, da se dostojno 

poslovimo od vsakega pokojnika. Tudi iz svoje strani se 

zahvaljujem za sodelovanje. 

Zahvaljujem se tudi vsem, ki se znate na pogrebu in molitvi za 

rajnega dostojno obnašati in ne klepetate. Med molitvijo 

rožnega venec v vežici lahko v miru pokropite pokojnega in 

izrazite sožalje domačim. Ni pa primerno, da bi tedaj istočasno 

med molitvijo dlje govorili z njimi. Izraz sožalja in sočutna 

tišina ter objem je primeren govor srca.       
Mašo ob 7. in 30. dnevu po dogovoru z domačimi damo na ustrezen 

dan. Da pa ta dan ne bi podvajali maše ali da bi prestavljali že 

napisane maše se maša opravlja za pokojnega ob 7. oziroma 30.  

dnevu, moli pa se tudi za že napisanega v oznanilih. Tisto mašo se 

kasneje odda drugemu duhovniku, ki maš nima ali pa se mašni 

namen opravi drugje.  
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