
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE 
Prvi posvečeni duhovnik v 20. stoletju iz naše župnije je bil Janez 

(Janko) Krstnik Lomšek, ki je bil rojen 3. 7. 1876 v Cerkljah. 

Njegova mati je bila Alojzija, r. Kuntarič iz Kostanjevice, oče pa je bil 

Simon Lomšek, učitelj, ki je na noge postavil cerkljansko šolo in o 

katerem bomo še pisali. O tem pomembnem človeku za naš kraj je ob 

njegovi smrti časopis Slovenski učitelj (15. 2. 1911) takole zapisal: 

Dne 1. februarja je v Cerkljah na Dolenjskem zaspal v Gospodu 

nadučitelj Lomšek. Dosegel je visoko starost 81 let. V pokoj je stopil 

leta 1899; služboval je v Cerkljah celih 41 let, pevovodja cerkvenega 

zbora je pa ostal do zadnjega. Pokojnega nadučitelja je ljudstvo zelo 

spoštovalo, kajti bil je vesten vzgojitelj, skrben učitelj, zraven pa 

vseskozi krščanskega mišljenja in življenja. P. v m.! 

Sin Antonin Lomšek je bil učitelj v Bušeči vasi, kjer je 

deloval od leta 1899 do leta 1935, ko je bil premeščen na 

Ježico. Janez Lomšek, ki je bil dve leti starejši od brata 

Antonina, je bil 17. 7. 1901 posvečen v duhovnika. Prvo 

mesto službovanja je imel kot kaplan na Veliki Dolini, 

leta 1902 je bil premeščen v Žužemberk, od tam v Šentvid 

pri Stični in nato v Stari trg v Beli krajini, kjer je bil do 

leta 1910. Potem je bil 1911. premeščen v Preddvor in 

nato v Križe leta 1913. 1918. je bil prestavljen v 

Koprivnico.  Leta 1923 je bil upokojen. Zakaj točno, 

zaenkrat ni znano. Bil je kot pomočnik nekaj časa v 

Mengšu, od koder je tudi pričujoča slika iz leta 1927, kjer 

je med duhovniki kamniške dekanije in škofom Jegličem. 

Janez Lomšek je v sredi čisto zgoraj. Od leta 1929 je kot 

pomočnik iz župnije Nemška Loka upravljal župnijo Spodnji Log. 

Umrl je v Gradcu dne 29. marca 1958, star 81 let, prav toliko kot 

njegov oče - učitelj Simon.   
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
MAREC Boršt Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
APRIL Cerklje  Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 

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

župniji. Bog povrni. ☺ 
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VSTOPIMO V POSTNI ČAS Z 
JEZUSOM 

Gospod, ti veš, da nimamo časa. 
Oče in mati sva zelo zaposlena. 
Otroci prihajajo domov pozno. 

Oče in mati sva utrujena in izžeta. 
Otroci so žejni 

pozorne ljubezni in tolažbe. 
Ni vse tako, kot bi moralo biti. 

Morda res nismo lačni, 
slabo oblečeni ali brez doma. 

Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli. 
Toda, ti, Gospod, lahko naš vsakdan spremeniš. 

V temnih dnevih lahko s svetlobo tvoje luči zažari novo 
življenje. Zaupamo, da lahko napolniš naš dom z veseljem, 

srečo in ljubeznijo, če ti le dovolimo vstopiti. Vabimo te v našo 
družino, hočemo ti dati dom v njej.  

Danes začenjamo delati prostore miru, sprave in odpuščanja, 
da ti pokažemo, da mislimo resno.  

Nič in nihče nas ne bo ločil od tvoje ljubezni, Gospod. 
Ena družina bomo. 

Eno srce v Božjem srcu. 
Pridi torej, Gospod, pridi v našo družino. 

 
Povzeto iz besedil Matere Terezije 

 
 
 
 



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. 

10. 3. PET + 40 mučencev; Makarij, škof / Križev pot 
Cerklje 18'00 Alojz Tomažin, 30. dan 

11. 3 SOB Benedikt, škof / PRVA SVETA SPOVED 
Cerklje 9'00 Drobnič Karol / med mašo možnost za spoved 

PO MAŠI PRVA SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE 
Cerklje  17'30 SESTANEK ZA ORATORIJ - GRADIVA  

12. 3. NED 2. postna nedelja 1 Mz 12,1-4; 2 Tim 1,8-10; Mt 17,1-9 
Glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5) 

Cerklje 7'00 ++ Jalovec - Župeča vas / za farane 
Krška vas 9'00 Ivan in Jožefa Cvetko ter ++ Žerjav in Cvetko 
Cerklje 10'30 Milan Kovač, 30. dan / Franc Rot in Neža 
Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo člani ŽPS 

13. 3. PON Kristina, devica in mučenka 
Cerklje 18'00 Natalija Zorič, obl., in Anton 

14. 3.  TOR Matilda, kraljica 
Cerklje 18'00 Milan Kovač, 30. dan 

15. 3.  SRE Ludovika, redovnica 
Cerklje 18'00 Mira Špiler ob 70. rojstnem dnevu in Jože - godovna 

16. 3.   ČET Hilarij Oglejski, škof / Križev pot 

Krška vas 18'00 Joško Gerjevič ob 70. rojstnem dnevu in za zdravje v družini 

17. 3.  PET Patrik, škof / Križev pot 

Cerklje 17'00 Marija Janc /  duhovne vaje za misijonsko skupino iz Žirov 

18. 3.  SOB JOŽEF, JEZUSOV REDNIK / pri maši blagoslov mož! 
Cerklje 16'00 Janez in Marija Zorko 
Krška vas 17'00 Jože in Pepca ter Stanislava Meke 

19. 3. NED 3. postna, papeška nedelja2 Mz 17,3-7; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42 
»Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen.« (Jn 4, 14) 

Cerklje 7'00 Jožica Ambrožič / za farane                                      /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Jože, obl., in mama Neža, oče Franc in ++ stari starši Kuhar                             
Cerklje 10'30 V zahvalo in ob godovih - Komatar in za Marjana Kodriča 
Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo birmanci - I. skupina 
Cerklje - dom 19'00 Korajža velja 

20. 3. PON Klavdija, mučenka 
Krška vas 18'00 Mama Alojzija in dva Jožeta Dornik 

21. 3.  TOR Serapion, mučenec 
Cerklje 18'00 Albina Baznik, Zofija, Franc in Vili Jurečič  

22. 3. SRE Bazilij, mučenec 
Cerklje  6'00 Po danem namenu za rajne 

23. 3.  ČET Rebeka, redovnica 
Cerklje 18'00 Franc in Ana Špiler 

24. 3.  PET Dionizij, mučenec 
Krška vas 19'00 Ob obletnicah v zahvalo in priprošnjo / Križev pot 
Cerklje 18'00 Družina Pavlovič iz Krške vasi / Križev pot 
Cerklje-dom (17'00) ? Šolska prireditev ob materinskem dnevu 

25. 3. SOB GOSPODOVO OZNANJENJE / materinski dan 
Cerklje 8'00 Po namenu sester (obnovitve zaobljub naših sester) 
Cerklje  17'00 Furlan Srečko, 2. obl.  
Cerklje - dom 18'00 Igrica - Pri nas doma je veselo za materinski dan 

26. 3.  NED 4. postna nedelja (Laetare) 1 Sam 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41  

»Veruješ v Sina človekovega?« »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« (Jn 9, 35-38) 
Cerklje 7'00 Marija in Anton Račič / za farane                           
Krška vas 9'00 Rupar Jože, 30. dan / Bradule Franc 
Cerklje 10'30 Marija in Franc Potokar iz Račje vasi 

Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo birmanci - II. skupina 
Črešnjice 17'00 Pozdrav pomladi - prireditev ob materinskem dnevu 
Cerklje 18'00 Samostojni koncert Mili Korpar (vstop prost) 

27. 3.  PON Rupert, škof 
Krška vas  18'00 Zidarič Terezija, 30. dan 
Cerklje 19'00 Ljudmila Kodrič 

28. 3.  TOR Bojan, knez 
Cerklje 18'00 Milan Kovač ob 70. rojstnem dnevu 

29. 3.  SRE Jona, mučenec 
Cerklje 6'00 Po danem namenu za rajnega 

30.  3. ČET Amadej, knez 
Cerklje 18'00 Ignac Bevc, obl. / Križev pot / ob 19'00 srečanje ŽPS 
31. 3.  PET Benjamin, mučenec 
Dom Brežice 16'00 Po danem namenu / Križev pot 
Krška vas 18'00 Za starše, tri brate in sestro Roziko Kožar / Križev pot 
1. 4.  SOB Alojzij in Kalist, mučenca 

Svete gore  Po namenu / romanje za 2., 4., in 6. razred 

2. 4.  NED 5. postna nedelja (tiha) Ezk 37,12-14; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45 
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre.« (Jn 11, 25) 

Cerklje 7'00 Igor in Sebastjan Srpčič 
Krška vas 9'00 ++ družina Tomše, mama Terezija, obl.      /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Cerklje 10'30 Starši Pavlovič, Martin, Lojze, Korel in Marija 
Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo birmanci - III. skupina 

3. 4. PON Rihard, škof 
Cerklje 18'00 Horžen Miha 

4. 4. TOR Izidor Seviljski 
Cerklje 6'30 s. Amanda ob 5. obletnici smrti /Križev pot - 5. razred 
5. 4. SRE Vincencij, duhovnik 
Cerklje  18'00 Marija Janc  

6. 4.  ČET Irinej, škof in mučenec / obiskovanje bolnikov  
Cerklje 6'30 Po namenu za rajnega / Križev pot - 4. razred 
7. 4.  PET Herman, redovnik - PRVI PETEK - molitev pred Najsvetejšim 

Cerklje 6'30 Po namenu za rajne / Križev pot - 6. razred 
Cerklje 18'00 ob 17'00 Križev pot / Bevc Renata /  Spovedni dan v Leskovcu 

8.  4.  SOB Julija, redovnica 
Cerklje 18'00 Potokar Ana, 4. obl. in ob rojstnem dnevu, ter oče Ivan 
9. 4.  NED Cvetna nedelja Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; MATEJEV PASIJON 
»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! (Mt 21, 9) 
Cerklje 7'00 Franc Gramc in starši ter družina Hotko 
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc / za farane 
Cerklje 10'30 Družina Klasič in Žarn 
Cerklje 14'00 Spraševanje vesti in spovedovanje 
Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo člani Karitas 

 



10. 4.  PON Ezekiel, prerok / med tednom pri verouku spovedovanje 
Cerklje 18'00 Križev pot / Rok Turšič ob rojstnem dnevu 

11. 4.  TOR Stanislav, škof 
Cerklje 18'00 Milan Kovač in starši 

12. 4.  SRE Jurij I., papež 
Cerklje 6'00 Za zdravje 

13. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 
Cerklje 19'00 Franc Hribar, 5. obl.  

Čaščenje Jezusa v Najsvetejšem zakramentu na Oljski gori 

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 bližnjimi ...  
 
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 in da v velikonočnem času sprejmemo 
sveto rešnje telo. Zato vabljeni, da v postnem času opravite sveto 
spoved. 

KRIŽEV POT 

V postnem času nam je posebej pred očmi pobožnost križevega 
pota, ki jo bomo molili vsaj dvakrat na teden in ob nedeljah popoldne 
ob 15'00. Posebej bomo letos poskušali to pobožnost približati tudi 
veroučencem, da bi se še bolj globoko zavedali, kako težko je 
trpečemu človeku in kako visoka je bila cena našega odrešenja in jo 
je Bog iz ljubezni do nas plačal. Lepo povabljeni.  
 

OLJKE 

Na cvetno nedeljo bomo prinesli k mašam butare. Starši lepo 
povabljeni, da pomagate otrokom narediti čim lepše butare in da jih 
tudi sami prinesete. Med otroki bomo najlepšo in največjo butaro tudi 
primerno ocenili in pohvalili. Že teden prej vam bodo na razpolago 
oljke. Kar boste ob tem posebej darovali, je namenjeno za revnejše 
župnije na Primorskem, od koder so oljke.   

 
Cvetna nedelja predstavi Jezusa v procesiji; enkrat, ko prihaja v 
Jeruzalem, in enkrat, ko ga procesija vodi ven iz mesta. Ob 
prihodu ga blagrujejo, ob izhodu ga zaničujejo. V prvi procesiji 
ljudje polagajo pred njega oblačila, ob drugi mu njegova oblačila 
odvzamejo.  
V mestu je Jezus deležen dvojne obsodbe: najprej ga obsodijo 
verske oblasti, potem še politične. To je dvojna oblika 
odgovorov, ki jih svet daje Bogu. V tej množici smo mi: so 
trenutki, ko Gospoda sprejemamo z vso prijaznostjo in 
navdušenjem, drugič ga nasilno vržemo iz našega življenja.   J. Š. 



SREČANJE ŽPS 

30. 3. lepo povabljeni vsi člani ŽPS na skupno srečanje. Prosim 
pridite.  
 

ROMANJE ZA 2., 4., IN 6. RAZRED 

Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali posebno romanje za 
veroučence in njihove družine. Lepo povabljeni, da se pridružite. 
Letos bo romanje, kot je zapisano, 1. 4., in sicer na Svete gore, šli pa 
bomo še kam drugam ... Lepo bo. Prijavite se čim prej v župnišču. 
 
MOLITEV ZA PRAVO IZBIRO POKLICA 
Mladi pred izbiro srednje šole in poklica včasih premalo pomislijo, 
v katerem poklicu bodo sebi in drugim najbolj koristni. Včasih je 
težja pot boljša in ne bojte se, če vas Bog kliče na posebno pot. 
Obenem ne pozabimo, da imamo v Sloveniji tudi precej 
kvalitetnih katoliških srednjih šol, ki omogočajo tudi dobro vzgojo.  
Molimo, da bi se mladi prav odločali in da bi tudi dobili sebi 
primerno službo.     
 

Sveti Duh, Duh modrosti in sveta.  
Pomagaj mi pri pomembnem,  
za vse moje življenje odločilnem koraku,  
ko si izbiram poklic.  
Razsvetli me, da spoznam, kaj je tvoja volja.  
Razsvetli tudi moje starše in svetovalce,  
da mi bodo prav svetovali.  
Pokaži mi, kaj je za mojo časno in večno srečo najboljše.  
Daj mi moči, da srečno premagam vse ovire in težave,  
ki nasprotujejo dobri izbiri poklica.  
Pomagaj mi, da si pridobim vse lastnosti,  
ki jih bo moj bodoči poklic od mene zahteval.  
Vodi me v nevarnih mladostnih letih srečno do cilja.  
O Marija, bodi mi Mati dobrega sveta.  
Sveti angel varuh in moj sveti zavetnik, prosita zame. Amen.                                                           
Youcat – Molitvenik za mlade 

 

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 

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.  
(TRR: SI56 0237 3025 3984 827; sklic: Orgle) 

Trenutno smo zbrali 26.599 evrov. Nedeljska nabirka, namenjena 
za orgle se je v povprečju kar precej zvišala na 690 evrov. 
 

SVETI JOŽEF  

Letos bo liturgično praznovanje svetega Jožefa 18. marca. On je 
bil varuh svete družine. Obenem se spomnimo tudi vseh očetov, 
ki so prvi varuhi družin. Da bi to nalogo dobro opravljali, bo pri 
mašah 18. 3. poseben blagoslov za može, dobili pa bodo tudi 
posebne podobice. 
 

GOSPODOVO OZNANJENJE 
25. marca se spominjamo angelovega 
oznanjenja Mariji, da bo rodila Jezusa 
in bo postala mati, zato je to hkrati tudi 
materinski dan. Zjutraj pri maši bodo 
sestre obnovile svojo redovno 
zaobljubo, zvečer pa bo po maši, ki je 
ob 17'00, ob 18'00 v dvorani še kratka 
prireditev oziroma igrica, ki jo 
pripravlja naša mlada dramska 
skupina: "Pri nas doma je veselo". Igro je napisala Berta Golob.  
Ob materinskem dnevu v nedeljo, 26. marca, ob 17'00 na 
Črešnjicah prav tako pripravljajo prireditev "Pozdrav pomladi", 
ob 18'00 pa bo v dvorani imela samostojni koncert Mili Korpar. 
Lepo povabljeni. Vstop prost. Pobirajo se prostovoljni prispevki.  
 
Slepi so tisti, ki: 
- mislijo, da vera nima nič opraviti s konkretnim življenjem, 
- mislijo, da je kaj drugega bolj zanimivo in pomembnejše od Boga, 
- mislijo, da bodo lahko shajali brez vere kot mnogi njihovi prijatelji in 
kolegi, 
- mislijo, da Jezus nasprotuje veselju do življenja. 
 

Gospod, daj vsem tem slepim,  
da po tvoji milosti spregledajo! 

Po: Radio Ognjišče, apr. 2011 


