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Smo zaradi izvirnega greha prisiljeni grešiti? 
 

Ne. Človek pa je zaradi izvirnega greha globoko ranjen in je nagnjen k 

temu, da greši. Kljub temu je z Božjo pomočjo sposoben delati dobro.  
(KKC 405) 

 

V nobenem posameznem primeru pa naša ranjenost ali nagnjenost ni 

takšna, da bi nas prisilila grešiti. Dejansko pa grešimo vedno znova, ker 

smo slabotni, nevedni in podvrženi zapeljevanju. Izsiljen ali prisiljen greh 

pa ne bi bil greh, ker h grehu vedno spada svobodna odločitev. 
 

 

Kaj pomeni: »Ne vpelji nas v skušnjavo«? 
 

Ker smo vsak dan in vsako uro v 

nevarnosti, da pademo v greh in 

zavrnemo Boga, prosimo Boga, naj nas 

ne pusti nezaščitenih v oblasti skušnjave.  
(KKC 2846–2849) 
 

Jezus, ki je bil sam skušan, ve, da smo 

slabotni ljudje, ki se iz lastne moči morejo 

le malo upirati zlu. Jezus nam podarja to 

prošnjo očenaša, ki nas uči v uri preizkušnje zaupati v Božjo pomoč.  
 

 

 

KRAŠENJE 

MAREC Župeča vas Dolenji del Krške vasi 
APRIL Boršt Gorenji del Krške vasi 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo 

v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Postni čas se je začel. Ste opazili, da duhovnik 

nosi drugačno barvo mašnega plašča? Vijolična 

barva nas bo spremljala vse do velike noči. In ves 

ta čas pri maši ne bomo vzklikali veselega vzklika 

»Aleluja!«. Začel se je namreč resen čas 

cerkvenega leta, čas priprave na veliko noč, ko se 

bomo štirideset dni trudili biti boljši kristjani.  

Zagotovo lahko vsakdo izmed nas v svojem 

življenju najde področje, na katerem ni najboljši 

in bi ga bilo vredno popraviti. Povabljeni smo, da 

si zadamo nalogo s katero bomo bolj zgledno živeli 

in tako postajali pravi Jezusovi prijatelji. 

 
 
Ne le dan staršev, vsak 
dan nam nudi priložnost, 
da se mami in očetu 
zahvalimo za njuno 
neizmerno ljubezen, za 
pomoč in razumevanje. 
Najdi priložnost, da jima 
večkrat rečeš ali 
izkažeš, kako rad/a ju 
imaš. 
 

  



9. 3 NED 1. postna  

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

Cerklje 7'00 Škvarč Mimica, 30. dan 
Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Franc Marinček in stari starši 

Cerklje 15'00 Križev pot / birmanci - 9. razred 

10. 3. PON 40 mučenikov iz Armenije 

Krška vas 18'00 Jazbec Štefanija 

11. 3.  TOR Benedikt, škof  

Cerklje 18'00 mama Natalija Zorič, obl. in ++ iz družine Zorič 

12. 3. SRE Inocenc I., papež 

drugje  Po namenu za rajne  

13. 3.  ČET Jordan Saški, redovnik 

drugje  Po namenu za rajne 

14. 3.  PET Matilda, kraljica 

drugje  Po namenu za rajne 

15. 3. SOB Ludovika de Marillac, soustanoviteljica s. usmiljenk 

Škocjan 9'00 - 14'00 / srečanje dekanijskih oratorijskih animatorjev 

Cerklje 16'00 PRVA SVETA SPOVED 

Cerklje 17'00 Janez in Marija Zorko 

16. 3. NED 2. postna / 1Mz 12, 1-4; 1 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9 

Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Bradule Franc, obl. 

Cerklje 10'30 Franc in starši Kuželj in družina Lopatič 

Cerklje 15'00 Križev pot / ŽPS 

17. 3 PON Patrik, škof in misijonar 

Krška vas 18'00 Za pokojnega očeta Jožeta Gnidovca 

18. 3.  TOR Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 

bolnica Brežice 19'00 za pozabljene namene 

19. 3.  SRE Jožef, Jezusov rednik /sodeluje KOLPING 

Cerklje 18'00 Albina Baznik in njeni starši ter Zofija in 

Franc ter Vili Jurečič 

20. 3.  ČET Klavdija, mučenka 

Cerklje 18'00 Alojz in Karolina Gasior 

21. 3.  PET Serapion, škof in mučenec 

Cerklje 18'00 Mladkovič Terezija 

22. 3 SOB Lea, spokornica / ORATORIJSKI DAN 

Leničev dom Po namenu za rajne 

23. 3. NED 3. postna 
 2Mz 17, 3-7; Rim 5, 1-8; Jn 4, 5-42 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Pavlovič Jože, obl. in starši Tomše 

Cerklje 10'30 Marija in Karel Butara 

Cerklje 15'00 Križev pot / Karitas 

24. 3.  PON Katarina Švedska, redovnica 

Krška vas 18'00 Rozalija Rupar 

25. 3. TOR GOSPODOVO OZNANJENJE 
Cerklje 6'20 Po namenu sester / obnovitev zaobljub 

Krška vas 17'00 Tomše Marija 

Cerklje 18'00 Dr. Lebar Hrovat Marija 

26. 3. SRE Evgenija, mučenka 

Stična 13'00 Po namenu za rajne 

27. 3.  ČET Peregrin, Redovnik 

Cerklje 18'00 Jože Špiler in zdravje v družini 

28. 3 PET Proterij, škof 

dom upok. Brežice 16'00 - Ignac Bevc, obl. 

29. 3.  SOB Bertold, redovni ustanovitelj 

Cerklje  8'00 Oče Anton, obl., stari oče Anton, stara mama 

Marija in teta Marica Marinček   

30. 3. NED 4. postna  
1 Sam 16, 1-13; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41 

Cerklje 7'00 Starši Zlobko in Janez Kodrič 

Krška vas 9'00 Ivan Lubšina in vse ++ Lubšina in Semenič 

Cerklje 10'30 Za farane 

Cerklje 15'00 Križev pot / Kolping 

31. 3. PON Gvido, opat 

Krška vas 18'00 Ferenčak Anton 

1. 4.  TOR Tomaž Tolentinski, misijnar mučenec 

Cerklje 18'00 Kelher Silvester 

2. 4. SRE Teodozija, mučenka 

Škocjan 9'30 Po namenu za rajne 

3. 4.  ČET Rihard, škof 
Cerklje 6'20 Po namenu za rajno 

4. 4.  PET Izidor Sevilski, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 18'00 Čebular Anton 

5. 4. SOB Vincencij Ferrer, duhovnik 
Cerklje 7'00 Gramc Franc, brat Ivan in starši ter družina Hotko 



6. 4. NED Tiha ned.  Ezk 37, 12-14; Rim 8, 11; Jn 11, 1-45 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Milka Kovačič, starši Kovačič ter stari starši Kranjec 

in Kovačič 

Cerklje 10'30 Jože in dve Katarini Baškovič in Ivanka Škofljanc 

Cerklje 15'00 Križev pot / Prvoobhajanci 

7. 4.  PON Janez Krstnik de la Salle, duhovnik 

Krška vas 18'00 Družina Račič, G. Skopice  

8. 4.  TOR Maksim in Timotej, mučenca 

Cerklje 18'00 Rozalija Barkovič 

9. 4.  SRE Maksim Aleksandrijski, škof 

Cerklje 18'00 Janez Zalokar 

Cerklje 19'00 ŽPS 

10. 4. ČET Domen, škof in mučenec 

Krška vas 18'00 Marjan Zagorc, 2. obl. in starši  

11. 4.  PET Stanislav, škof in mučenec 

Cerklje 18'00 Boris Jurečič / SPOVEDOVANJE V LESKOVCU 

12. 4.  SOB Julij I., papež / SPOVEDOVANJE NA ČATEŽU 

Cerklje 7'00 Franc Žibert,  G. Skopice 

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

Cerklje 7'00 Hribar Franc 

Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Žarn Franc, 2. obl. 

Cerklje 15'00 Križev pot / birmanci 8. razred 

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. 
 

VABLJENI K MOLITVI KRIŽEVEGA POTA 

V postnem času bomo v cerkvi posebej molili križev pot v petek v 

začetku pri maši in ob nedeljah ob 15'00. Prav lepo vabljeni k 

molitvi.  
 

PREDSTAVITEV BIRMANCEV 

V nedeljo na prvo postno nedeljo 9. marca se bodo ob 10'30 

predstavili naši birmanci. Glavni namen predstavitve je, da bi 

zanje molili. Tisti, ki so se zmožni obvezati, da bi vsak dan zmolili 

en oče naš za enega birmanca ste povabljeni da tedaj pri maši iz 

košarice izberete naključno ime in zanj molite. Naj koristi.  

PRVA SPOVED 

Otroci bodo opravili sveto spoved 15. marca, ob 16'00. Skupno 

pripravo na spoved s starši bomo imeli v torek zvečer po maši ob 

18'30. Lepo vabljeni.  
 

SVETI JOŽEF - 19. 3. 
Varuh družine, tebi je Bog zaupal skrb za 
svojega edinorojenega sina, da ga 
obvaruješ premnogih nevarnosti tega 
sveta. Prihajamo k tebi in te prosimo, da 
vzameš v svoje posebno varstvo tudi naše 
otroke, ki smo jih prejeli od Boga. 
Pri krstu so postali Božji otroci in člani 
njegove svete Cerkev. Obvaruj jih pred 
pastmi tega sveta, nam pa izprosi milost, 
da se bomo nekega dne združili z njimi v nebesih. Amen. 
Sveti Jožef je tudi zavetnik umirajočih. Zelo lepa gesta je kadar darujemo 
ob pogrebu za dobrodelne namene npr. Karitas ali cerkev. V župnišču, pri 
Karitas ali pri sestrah lahko dobite simbolično svečko na kateri je 
napisano, da svojcem izražate svoje sožalje in da svoj dar za pokojnika 
namenjate v dobrodelne namene.  
 

ORATORIJSKI DAN - 22. 3. 2014 

V soboto, 22. 3. ste povabljeni otroci na oratorijski dan, ki bo od 9'00 do 

12'00. Oratorijski dan je pred materinskim dnevom 25. 3. zato tudi 

vsebina oratorijskega dne ni skrivnost. Vabljeni. Vsem materam iskrene 

čestitke.  
  

CVETNA NEDELJA  - OLJČNJE VEJICE 

Pred cvetno nedeljo vam bodo na razpolago oljčne vejice, ki jih damo v 

butaro za cvetno nedeljo. Oljčne vejice dobimo iz revnejših  primorskih 

župniji in prostovoljni prispevki so namenjeni zanje.  
 

SREČANJE ŽPS 9. 4. 

Poleg običajnih rednih dogodkov v pastorali bomo to srečanje 

posvetili pastoralnemu načrtovanju, ki ga morajo v letošnjem letu 

narediti vse župnije. Res lepo povabljeni na srečanje.   

 

LESKOVEC - čaščenje - SPOVEDNI DAN - cvetni petek 11. 4. 

ČATEŽ - cvetna sobota 12. 4.  - celodnevno čaščenje.  

Vsaka spoved nam mora jasniti duhovno obzorje in utrjevati našo slabotno voljo. Čim 
bolj bo pri spovedi duša odprta, tem več milosti bo prejela. (Stanko Janežič)  

V tednu od 7. 4. do 12. 4. bom pred mašo in po maši  

v spovednici na voljo za spoved. 



PETER IN PAVEL V NAŠI CERKVI 

Pred leti ko smo obnavljali prvi, levi (ženski) oltar v  

župnijski cerkvi sem pri restavratorju Alešu Venetu videl 
dva, čez 100 let stara okvirja iz Leskovške župnije. Nista 

bila več v uporabi in sta čakala novega lastnika. Ker sta 
sovpada s časom in umetnostim stilom naše župnijske 
cerkve sem ju sklenil vzeti, še prej pa ju je restavrator 

popravil, obnovil in pripravi podokvire za slike.  
Mnoge cerkve imajo v na vsaki strani glavnega oltarja tudi 

podobe Petra in Pavla. Z Gregorjem Smukovičem, ki je zelo 
lepo naslikal že portret Leniča,  sva se domenila, da ko bo 
diplomiral na akademiji za slikarstvo, da se lahko loti tega 

slikanja, ki bo potem stalno v naši cerkvi v bogoslužnem 
prostoru. In tako sta počasi po njegovi diplomi lansko leto, 
začeli nastajati sliki svetega Petra in svetega Pavla.  

Motiv slik je povzet po dogodku, ki se ga oba, Peter in 
Pavel, najbolj sramujeta. Jezusova milost pa je kakor 

senca, ki sledi vsakemu človeku. Vedno lahko s Kristusom 
začneš novo pot in postaneš steber Cerkve.   

Osnovna matrica obeh slik je zlatorezna spirala, ki skupaj 
tvorita srce. Center spirale je na nek način središče sence 
ali svetlobe, ki predstavlja Božji glas, milost, ki zgovorno 

kliče k drugačni poti.  
PETER; 

Peter je upodobljen, ko je zatajil Jezusa. Senca njegove 

roke in datljeva palma oblikujeta v ozadju podobo 
petelina, ki spominja na Jezusove besede: "Preden bo 

petelin zapel, me boš trikrat zatajil." Kompozicija: 
Fibonacijeva zlatorezna spirala, center spirale gre v glavo 
petelina - simbol Jezusovega glasu. Peter se greje pri 

tujem ognju, ne pri Jezusu. Pojedena riba nakazuje na 
njegov poklic ribiča. Pogled Petra najprej zre proti nam, če 
pa pridemo bliže k sliki ukloni pogled in zre v ogenj. Tisti, 

ki te je zatajil gleda drugam. V zgornjem delu med nebom 
in zemljo je skrit ključ, ki ga oblikujeta kamniti zid (fizični 

svet) in nebo (nebesa). Ključ je simbol apostola Petra. 
Zatajitev je podoben greh kakor izdajstvo. Toliko let je bil Peter nenehno 
z Jezusom, videl čudovite čudeže, bil z njim na gori spremenjenja, pa 
ga je kljub temu zatajil; pravi da ga sploh ne pozna. Mogoče si tudi ti 
imel lepo izkustvo osebne vere v Jezusa, sedaj pa ga nočeš več poznati. 
Mogoče je tudi v tvojem življenju petelin, ki te kliče nazaj k Jezusu.      

PAVEL;  

Pavel je bil izdelovalec šotorov in je v začetku preganjal 

Cerkev. Prvič ga srečamo pri prvem mučencu Štefanu. Na 
šotornem pregrinjalu na sliki se vidi kamnanje Štefana 

kakor svetloba med senco krošnje drevesa, ki se imenuje 
žižola (iz tega drevesa je bila izdelana Jezusova krona). 
Savel (Pavel) je poln oblačil, ki so jih odložile njemu v 

varstvo tisti, ki so ubili Štefana. Ali bo pobral oblačilo ali 
kamen? Štefan je pri kamnanju molil: "Vidim nebo odprto 

...", to ponazarjajo žarki, ki prodirajo skozi oblake. Prav v 
tem zgornjem delu, kjer je pogled "v tretje nebo", je skrit 
meč, ki je simbol svetega Pavla.  
Tudi mi smo velikokrat preobremenjeni z mnenjem drugih (čeprav tega 
nočemo nikoli priznati), ki so kakor oblačila, ki jih je Savel varoval za 
druge. Prav na podlagi javnega mnenja odobravamo umore kot so 
splav, evtanazija, povojne poboje in še in še. Nočemo pa poslušati 
Boga, ki nas osvobaja. Kdaj se bom resnično otresel svojih razvad in 
"ugodja" in se oprijel življenja, ki vodi v nebesa?  


