
 

IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 

6. »Za Boga je značilno, da je usmiljen, še posebej pa se to očitno vidi 

v njegovi vsemogočnosti.« Te besede sv. Tomaža Akvinskega kažejo, 

kako Božje usmiljenje nikakor ni znamenje šibkosti, ampak prej 

lastnost Božje vsemogočnosti. Zato nam bogoslužje v eni najstarejših 

mašnih glavnih prošenj polaga v usta tole molitev: »O Bog, svojo 

vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem.« 

Bog vselej ostaja v zgodovini človeštva kot tisti, ki je navzoč, blizu, 

skrben, svet in usmiljen. 
 

»Potrpežljiv in usmiljen« je besedni par, ki se pogosto pojavi v Stari 

zavezi, da opiše Božjo naravo. Njegovo usmiljeno bitje se oprijemljivo 

odraža v tolikih dejanjih odrešenjske zgodovine, kjer dobrota prevlada 

nad kaznovanjem in uničenjem. Na poseben način tudi psalmi 

izpostavijo to veličastno Božje delovanje: »On odpušča vso tvojo 

krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, iz jame rešuje tvoje življenje, krona 

te z dobroto in usmiljenjem« (Ps 103,3-4). Še bolj očitno neki drug 

psalm potrjuje oprijemljiva znamenja usmiljenja: »Gospod osvobaja 

jetnike. Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi 

pravične. Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pota krivičnih 

pa uničuje« (Ps 146,7-9). In slednjič še nekaj psalmistovih izrazov: 

»[Gospod] zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane … Gospod 

podpira ponižne, krivične pa do tal poniža« (147,3.6). Skratka, Božje 

usmiljenje ni nekaj zamišljenega, ampak je oprijemljiva resničnost, s 

katero razodeva svojo ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko sta 

iz globine srca ganjena ob svojem otroku. Zares lahko tukaj rečemo, da 

gre za ljubezen »iz srca«. Prihaja iz notranjosti kot globoko naravno 

čutenje, ki ga sestavljajo nežnost in sočutje, prizanesljivost in 

odpuščanje.                    

KRAŠENJE 

FEBRUAR Cerklje Dol. Krška vas 
MAREC Črešnjice Gor. Skopice 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo 

v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXIX      
 

Zdaj torej, govori Gospod, 

obrnite se k meni z vsem srcem, 

s postom in z jokom in s srčno bolečino! 

Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil, 

vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, 

zakaj milostljiv je in poln usmiljenja, 

počasen za jezo in bogat v milosti (Joel 2, 12-13). 

 

V tem mesecu ne prezrite ☺ 

 

* PEPELNICA in postni čas 

* DELOVNA AKCIJA 

* SVETOLETNO ROMANJE 

* MARKO - PASIJON LJUBEZNI 
 
 



31. 1. NED 4. nedelja med letom Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13 Lk 4,21-30 
»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30) 

Cerklje 7'00 za farane /Rajko Jurečič 

Krška 

vas  

9'00 Ada Pavlovič, 30. dan 

Jankovič Jože in stari starši Jankovič 

Cerklje 10.30 Majda in Alojz, obl., starši Zidar in Kerin (krst) 

1. 2 PON Peter Kanizij, duhovnik 

Cerklje 6'00 za dani namen 

2. 2. TOR JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje.« (Lk 2,35 
Cerklje 17'00 Albin Baznik, Vili Jurečič in starši, obl.  

procesija z lučkami (sodelujejo birmanci in 

prvoobhajanci) 

3. 2.  SRE Blaž, mučenec 

Krška vas 18'00 Gačnik Joško in ++ Gačnik, obl.  

4. 2.   ČET Leon, mučenec 

Cerklje 6'00 po namenu za rajne 

5. 2. PET Agata, mučenka - PRVI PETEK 

Cerklje 17'00 molitev pred Najsvetejšim 

Cerklje 18'00 za pozabljene namene 

6. 2 SOB Doroteja, mučenka / 

Krška vas 7'00 čaščenje Najsvetejšega 

Krška vas 8'00 Jazbec Štefka, obl., in vse ++ Jazbec 

7. 2. NED 5. nedelja med letom / Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 
»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Gerjevič Jožef 

Cerklje 10'30 Zorko Jože in Karolina  

Lubšina Ivan - 5 obl., ++ Lubšina, Semenič, Mazinjanin 

8. 2. PON Hieronim - Slovenski kulturni praznik 

Cerklje 18'00 Starši, brat Jože in Mira Špiler, sestra Vida, 20. obl., in 

Tone Janževec 

9. 2.  TOR Polona, mučenka - Pust 

Cerklje 17'00 po danem namenu  

10. 2.  SRE PEPELNICA 

Krška vas 17'00 Janez in Julijana Enoh in oba brata Dornik 

Cerklje 18'00 Jože, Metod, Franc Zorko 

11. 2.  ČET Lurška Mati Božja 

Cerklje 17'00 Tilka Unetič - 12. obletna, ter Frančišek in stari starši 

12. 2 PET Aleksi, škof 

Krška vas 18'00 Gačnik Terezija - 30. dan  

13. 2. SOB Jordan, redovnik /  

Cerklje 7'00 V zahvalo za družino po Božjem načrtu 

Cerklje 8'00 Skupna delovna akcija v župniji  

14. 2. NED 1. POSTNA 5 Mz 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 
»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi« (Lk 4,1) 
Cerklje 7'00 Ivan Vegelj, obl., in vse ++ Vegelj / Za farane 

Krška vas 9'00 Peterkovič in Baškovič, Ivanka in Tone Škofljanec ++Vuger  

Cerklje 10'30 Kelher Silvester in starši 

15. 2. PON Klavdij, redovnik 

Krška vas 17'00 Ferenčak Tone, Terezija in Janko Karčič 

16. 2.  TOR Julijana mučenka 

Cerklje 17'00 ++ Komočar, Kodrič, Milič 

17. 2.  SRE Aleš, spokornik 

Cerklje 17'00 V zahvalo in priprošnjo 

18. 2. ČET Flavijan škof 
Krška vas 17'00 Za dober namen 

19. 2.  PET Severin opat 

Cerklje  6'30 Po namenu za rajne 

20. 2. SOB Sadot mučenec  PRVA SVETA SPOVED 

Cerklje 10'00 Po namenu za prvoobhajance  

21. 2.  NED 2. POSTNA 1 Mz 15,5-12.17-18;; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 
»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35) 

Cerklje 7'00 Za farane /                              ta dan nabirka za  

Krška vas 9'00 Jankovič Jože, 4. obl.            "Markove drobtinice" 

Cerklje 10'30 Ivan in družina Urbanč 

22. 2. PON Sedež apostola Petra 

Cerklje 6'00 Po namenu za rajnega 

23. 2.  TOR Polikarp, škof in mučenec 

Cerklje 17'00 Za duše v vicah 

24. 2. SRE Matija apostol 

Cerklje 6'00 za zdravje 

25. 2. ČET Alojzij in Kalist mučenca 

Krška vas 17'00 Za dober namen 

26. 2. PET Nestor, mučenec 

Cerklje 18'00 Franc Pavlovič 

27. 2. SOB Marcel, papež 
Novo mesto  Po namenu romarjev - Svetoletno romanje 

28. 2. NED 3. postna 2 Mz 3,1-8.13-15;; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 
»Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad;«' (Lk 13,8-9). 
Cerklje 7'00 Starši in bratje Jalovec 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Kuželj Franc, starši in vse ++ Lopatič 

29. 2.  PON Roman, opat 

Cerklje 17'00 s. Amanda Potočnik in škof Lenič  

1.3. TOR Albin, škof 

Cerklje 18'00 Miha in Korel Zlobko, obl.  



2. 3.  SRE Neža Praška, devica 

drugje  po namenu  

3. 3.  ČET Kunigunda, cesarica 

Cerklje 17'00 Rot Franc in Neža 

4. 3.  PET Kazimir, kralj (BIRMANCI, DUHOVNE VAJE) 

Cerklje 17'00 po namenu 

5. 3 SOB Henrik, duhovnik 
Leničev dom 18'00 na čast Svetemu Duhu 

6. 3. NED 4. postna Joz 5,9.10-12;; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
»Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.« In začeli so se veseliti (Lk 15). 
Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Baškovič Olga 

Cerklje 10'30 Franc Marinček, teta Katka in stari 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. 
 

SVEČNICA 

Svečnica je praznik, ko se spominjamo, kako sta Jožef in Marija 

prinesla malega Jezusa v tempelj in Bogu v zahvalo zanj po tedanji 

navadi darovala dve grlici ali dva golobčka. Po tem prazniku bomo 

pospravili jaslice. Maša ob tem prazniku bo v Cerkljah ob 17'00. Ob 

16'45 se zberejo prvoobhajanci in birmanci pred cerkvijo. Vsak 

prinese sabo tudi nek manjši simbol zahvale, ki ga bo ob tem položil 

pred oltar, po maši pa potem vzel.  
 

PEPELNICA IN POST 

S pepelnico, 10. 2., bomo začeli postni čas. Primerno je, da po svojih 

zmožnostih naredimo kakšen sklep glede posta, miloščine in pokore. 

To ne sme biti samemu sebi namen, ampak naj imamo pred očmi 

dobrobit tudi naših bližnjih. Kaj pomaga ves post, pokora in molitev, 

če še vedno živim v sovraštvu? Zavedajmo se, da je postni čas 

izreden čas ljubezni.  
 

SVETOLETNO ROMANJE 

27. februarja bo naša dekanija poromala v Novo mesto. Skupaj v 

procesiji bomo vstopili skozi svetoletna vrata, lahko boste opravili 

sveto spoved, prejeli svetoletni odpustek, o katerem govori papež, 

predvsem pa sebe in domače priporočili Božjemu usmiljenju. Krhki 

smo. Z usmiljenjem bomo dosegli Božje usmiljenje. Izkoristimo to 

možnost skupnega romanja, da bi čim več prejeli od tega svetega 

leta usmiljenja.  

SPOVED – PRENOVA ŽIVLJENJA! 
Lahko si misliš, kaj se zgodi, če nekaj mesecev ne posodobiš svojega 

računalnika. Računalniški sistem se upočasni, ogrožajo ga nevarni virusi in 

hipoma utegneš izgubiti svoje podatke.  Nejevoljna trditev, da ne potrebuješ 

odpuščanja in spovedi, je, kakor če bi rekel: "Moj računalnik deluje tudi 

brez posodabljanja."Človek, ustvarjen po Božji podobi, neskončno presega 

tehnične naprave. Zato človek še bolj potrebuje skrbno in redno 

prenavljanje. Spoved, »zakrament sprave«, je priložnost, da te Bog sam 

prenovi, osvobodi in olepša.  

Kaj te uničuje? 

Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki ga storimo, ampak tudi dobro, ki ga 

opustimo. Greh torej ni samo jeza, neljubeznivost, zavist, majhna goljufija. 

Greh je tudi, da nismo pomagali, čeprav bi mogli. Greh je, če smo bili 

preleni, da bi razvijali svoje talente. Greh je, če smo se bojazljivo umaknili 

in nismo podprli pravične stvari. Takšni grehi in opustitve delujejo kakor 

virusi na računalnik. Naše življenje napravijo brezvoljno, žalostno in pusto. 

Še huje: en greh potegne za seboj drugega. Prikradejo se slabe navade. Če 

plevela ne izruješ, se razbohoti in zaduši dobro rastlino.  

Kako nam Bog podari nov začetek? 

Vsak greh je najprej greh proti Bogu. On nas je čudovito ustvaril. In kako 

ravnamo s tem darom? Bog noče, da ga zapravimo. Daje nam možnost, da 

naše življenje spet postane lepo in krepko. »Prilika o izgubljenem sinu« – ali 

bolje »Prilika o usmiljenem očetu« – je ena najsijajnejših pripovedi v 

Svetem pismu in v svetovni književnosti. Prilika nam kaže Boga, polnega 

ljubezni in dobrote. Morda tvoji grehi niso tako veliki kakor pri izgubljenem 

sinu. A tudi ti si potreben usmiljene ljubezni Boga Očeta, ki vse brezpogojno 

odpušča. Premagaj se in pojdi k spovedi. Pomisli: tudi duhovnik in papež se 

spovedujeta. Veliki svetniki so redno hodili k spovedi.  Po: Youcat - birma 

Prvoobhajanci bodo opravili spoved v soboto, 20. 2., radi molimo 

zanje. Hkrati bo priložnost za spoved tudi za starejše.  

KARITAS 

Župnijska Karitas sporoča, da bomo predvidoma v mesecu februarju 

prejeli hrano za razdeljevanje iz programa EU zalog. Prejemniki 

morajo izpolnjevati sledeče pogoje: prejemniki socjalne pomoči, 

brezposelni, nizki dohodki, družine z več otroki, razne stiske. V 

kolikor bi želeli prejeti pomoč, se oglasite na sedežu Karitas v Krški 

vasi (v hiški), lahko pa nas tudi pokličete po telefonu na številko 041 

829 102 (Kerin Vilma).  

Dežurstva bodo odslej vsako prvo sredo v mesecu od 15-17h na 

sedežu Karitas v Krški vasi. 



VEROUČENCI PRI MAŠI 

Marsikdo zaradi takih ali drugačnih razlogov otroka samo pripelje k 

maši, čeprav nedeljska maša - čaščenje Boga - predstavlja po Božji 

zapovedi obvezo za vsakega kristjana. Kakorkoli že, vsaj pripeljete 

jih, ker jih mnogi na žalost ne. Vendar pa bi rad opozoril, da maša ni 

vrtec, šola, verouk ali krožek, kjer se ve, kdo bo za vašega otroka 

poskrbel. Tako precej  vaših otrok ostaja zadaj v cerkvi, nekateri so 

celo zunaj, ne vem kje. Nekateri se v cerkvi tudi neprimerno obnašajo 

in s tem zelo motijo tiste, ki so prišli molit in prosit za svoje potrebe. 

Če že res ne morete biti z njimi pri maši, bi pa naredili veliko uslugo, 

če bi jih izročili v skrb nekomu starejšemu, da vsaj ve, kaj se dogaja z 

vašim otrokom. Poleg tega bo tega človeka tudi bolj ubogal, kot kar 

nekoga iz cerkve. Navsezadnje ste vi prvi vzgojitelji svojih otrok in vi 

imate in dajete konkretno pravico, kdo bo vzgajal vašega otroka in 

kdo ne. Najboljše mesto otrok pri maši je ob starših (ali skrbnikih).  

 Glede maše bi rad dodal še, da ni dovoljeno med mašo žvečit 

čigumije in še posebej ne, če bi potem pristopil k obhajilu. Ne samo 

da se s tem ne upošteva enournega posta pred obhajilom, ampak se s 

takim pristopom razvrednoti obhajilo, trpljenje in ljubezen.  

 Če otrok še ni bil pri obhajilu (do 3. razreda), naj sklene roke 

na prsi ali da prst pred usta. To pomeni, da bo prejel blagoslov. Tudi 

odrasli, ki morda iz takih ali drugačnih razlogov naj ne bi prejemali 

svetega obhajila, pa kljub temu povabljeni, da tako pristopite, da 

prejmete blagoslov. Mogoče se niti ne zavedamo, kako velikansko 

moč ima blagoslov, predvsem očetov in materin.  

 Posebej pa bi rad še enkrat položil na srce, da res ne bi 

parkirali avtomobilov tako, da bi kakorkoli zavirali pot gasilcev iz 

garaže. Gasilci so delno tudi s tem namenom spremenili lokacijo 

garaže, da je sedaj lažji izhod in da bi bilo še več prostora za 

parkiranje. Poleg tega je spodaj pod učilnicami res velik prostor, kjer 

se lahko pusti avto. Vsak voznik zase naj premisli, da vozilo res 

pušča na primernem mestu, da ne pušča na sedežih kakih torbic in 

podobno ter da povsem dobronamerno opozarjamo drug drugega.  

DELOVNA AKCIJA 

Z gospodarskim svetom vas prosimo za pomoč pri delovni akciji v 

župniji. Očistili bomo okolico cerkve, podstrešje in lopo. Lepo 

vabljeni.  

MARKO - PASIJON LJUBEZNI 

Pred nami je dolgo pričakovana igra o zavetniku 

naše fare - evangelistu svetem Marku. Igro odlikuje 

izbrana domača igralska zasedba, odlična 

domiselna scenografija, lepa kostumografija in 

prijetni zvoki naših pevcev. Naslov Marko - pasijon 

ljubezni je povzet po sporočilu, ki ga nosi Jezusovo 

trpljenje. Ljubezen premaga smrt in Jezus nam s 

svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem prinese 

odrešenje. Premiera igre je predvidena 28. 

februarja. Ob vikendih jo bomo še nekajkrat 

ponovili. Kdaj točno bodo ponovitve, bomo še 

naknadno objavili. Res lepo vabljeni. Prostovoljni prispevki so 

namenjeni za kritje stroškov in obnovo zvonika cerkljanske cerkve.  

 

NABIRKA ZA "MARKOVE DROBTINICE" 

Letno nas Markove drobtinice in koledar stane približno 900 evrov 

zato tudi ta nabirka. Spomnim, da bodo drugače nabirke namenjene 

sprotnemu plačevanju računov in obnovi zvonika. Tudi prostovoljni 

prispevki za igro bodo namenjeni poplačilu stroškov in obnovi 

zvonika. Koliko bo stala sanacija še vedno ni znano, bo pa verjetno kar 

precej.  
 

PRIPRAVA NA ZAKON  

V Kostanjevici bo potekala dekanijska priprava na zakon od 12. do 14. 

februarja ter od 8. do 10. aprila. Informacije in prijave na telefon: 07 

498 70 26 ali e-mail joze.miklavcic@rkc.si.   
 

PRIPRAVA ZA BOTRE 

Letos poteka tudi dekanijska priprava za botre in sicer v soboto, 

13. februar 2016, v župnijski dvorani v Šentjerneju ali v soboto, 

20. februar 2016, v župnijski dvorani v Podbočju – Sv. Križ. 

Srečanje se začne ob 15.00 uri in traja dve uri.  

Srečanja se lahko udeležite brez predhodne prijave. Namenjeno 

je predvsem namenjeno birmanskim botrom. Kjer birmanec še 

nima izbranega botra, vabljeni, da se srečanja udeležijo starši. 


