
IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 

21.b) Ko bi se Bog ustavil pri pravičnosti, bi nehal biti Bog, bil bi tak 
kot vsi ljudje, ki se sklicujejo na izpolnjevanje postave. Sama 
pravičnost ne zadošča in izkustvo nas uči, da s sklicevanjem zgolj na 
pravičnost tvegamo, da jo bomo uničili. Zato gre Bog z usmiljenjem in 
odpuščanjem onstran pravičnosti. To ne pomeni, da razvrednoti 
pravičnost ali da jo naredi odvečno, nasprotno. Kdor pogreši, mora 
plačati kazen. Samo da tu ni konec, ampak šele začetek spreobrnjenja, 
da bi se izkusilo nežnost odpuščanja. Bog ne zavrača pravičnosti. 
Vključuje jo in presega z višjim dogodkom, v katerem se izkusi 
ljubezen, ki je temelj resnične pravičnosti. Zelo pozorno moramo brati, 
kar piše apostol Pavel, da ne bi padli v isto zmoto, ki jo je apostol 
očital svojim sodobnikom Judom: »Ker namreč niso poznali Božje 
pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso podredili Božji 
pravičnosti. Kajti konec postave je Kristus, v pravičnost vsakomur, ki 
veruje« (Rim 10,3-4). Ta Božja pravičnost je usmiljenje, ki je 
podeljeno vsem kot milost v moči smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. 
Kristusov križ je torej Božja sodba nad vsemi nami in nad svetom, ker 
nam nudi gotovost ljubezni in novega življenja. 

 

 

 

 
 

 

 

KRAŠENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
SEPTEMBER Cerklje Gor. Krška vas cerkveni MPZ 
OKTOBER Črešnjice Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 

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

župniji. Bog povrni. ☺ 

SEPTEMBER 2016 
 
Leto XXIX.      

 

Blaženi Anton Martin Slomšek, ki se ga še posebej 
spominjamo v mesecu septembru, spada med naše največje 

narodne buditelje. Ustanavljal je šole, pisal učbenike, zgodbe 
in pesmi, s katerimi je vzgajal preprostega človeka ter budil v 
njem narodno zavest. Znan je tudi po tem, da je prenesel sedež 
lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor. Zato je zaslužen, 

da Slovenci še danes govorimo svoj jezik v naši domovini. 
Naj nam bo kot učitelj in duhovni voditelj vzor, da bi tudi mi 
znali ceniti lasten jezik in domovino ter bili zgledni kristjani 

današnjega časa. 

 
 

ZAČENJA SE NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO.  
NAJ BOG DA VSEM UČITELJEM PRAVE BESEDE IN 

DEJANJA,  
KI BODO OBRODILE V UČENCIH SADOVE  

DOBRE VZGOJE IN ZNANJA.   
 

27. september 
VINCENCIJ PAVELSKI 

Z devetnajstimi leti je postal duhovnik in v prvih 
dvanajstih letih tega poklica doživel marsikaj 
razburljivega. Sprejel je manjšo župnijo, v kateri je 
navdušeno deloval. Nekaj časa je bil vzgojitelj v plemiški 
družini, nato pa spet šel na župnijo, kjer je v živem stiku 
z ljudmi začutil, da ga Bog kliče za očeta revežev. Verne 
žene je zbral v skupine, ki so zanje organizirano skrbele. 
Preselil se je v Pariz. Tam je leta 1625 ustanovil 
Misijonsko družbo. Po kraju, kjer so se zbirali, so jih 
ljudje začeli imenovati »lazaristi«. Po srečanju z 
Ludoviko Marillac je leta 1629 ustanovil Družbo 
usmiljenih sester, ki je prevzela skrb za bolnike. 
Lazariste je leta 1852 v Slovenijo pripeljal škof Slomšek. 

 



 
28. 8.  NED 22. ned. Sir 3,17-18.20.28-29;Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14 
»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14) 
Cerklje 9'00 DAN FARANOV za farane / Jožica Ambrožič, 7. dan  

po maši skupni program in druženje 

29. 8. PON Mučeništvo Janeza Krstnika  
Krška vas 19'00 Jože Kožar in Rozika 
30. 8.  TOR Feliks (Srečko) 
Cerklje 6'00 v zahvalo 
31. 8.  SRE Pavlin, škof 
Cerklje 6'00 Po namenu za rajnega 
1. 9.  ČET Egidij, opat 
Cerklje 19'00 Terezija in Anton Benčin 
2. 9. PET Marjeta, devica  / pred mašo ura čaščenja Najsvetejšega 
Cerklje 19'00 Veronika Kodrič, obl.  
3. 9 SOB Gregor Veliki, papež / pred mašo ura čaščenja Najsvetejšega 
Cerklje 18'00 Barbič Zofija 
Cerklje 18'30 - 20'30 Srečanje mladih 
4. 9. NED angelska nedelja Mdr 9,13-18; Flm 1,9-10.12-17; Lk 14,25-33 
»Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,27) 
Cerklje 7'00 Marija in Janez Vegelj, obl. in vse ++ Vegelj 
Krška vas 9'00 mama Baškovič Nada, 1. obl., oče Silvester in za vse ++ 

Jerele - Hrastje 33 /  za farane 
Cerklje 10'30 ++ Ilc - Račja vas 
5. 9.  PON Mati Terezija, redovnica 
Vpis k verouku 11'00- 12'00 15'00 -18'30 7., 8., in 9. razred 
Cerklje 19'00 + Bevc, Unetič, Rezika in Ivan 
6. 9. TOR Zaharija, prerok 
Vpis k verouku 11'00-12'00 15'00 -18'30 4., 5., in 6. razred  
Cerklje 19'00 Marija Račič, 2. obl. in Anton ob r. dnevu 
7. 9. SRE Henrik, kralj  
Cerklje 6'00 Po namenu za rajno 
8. 9.   ČET Rojstvo Device Marije (Mali Šmaren) 
Krška vas 7'00 za zdravje 
Vpis k verouku 11'00- 12'00 15'00 -18'30 1., 2., in 3. razred  
Cerklje 19'00 Barbič Zofija 
9. 9. PET Peter Klaver, redovnik 
Cerklje 19'00 Gorenc Franc, Ana in Jožica 
10. 9.  SOB Nikolaj Tolentinski, spokornik 
Romanje na Gospo Sveto 6'00 odhod - 21'00 prihod Po namenu romarjev 
11. 9. NED 24. ned.  2 Mz 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 
»Le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42) 
Cerklje 7'00 za farane / Rajko Jurečič ob rojstnem dnevu (10. 9.) 
Krška vas 9'00 Jožefa in Ivan Cvetko, obl.  
Cerklje 10'30 Kovačič Terezija r. Škulj 
12. 9. PON Marijino ime 
Krška vas 19'00 za starše in Miha Hotko, obl. 
13. 9.  TOR Janez Zlatousti, škof 
Cerklje 19'00 Gramc Janez iz Cerkelj, obl.  

 
14. 9. SRE Povišanje svetega križa 
Cerklje  6'00 Na čast svete Brigite za hčerko Brigito 
15. 9.  ČET Žalostna Mati Božja 
Cerklje 19'00 Ana in Angela Vintar 
16. 9.  PET Kornelij, papež in Ciprijan, škof 
Cerklje 19'00 Alojz Retelj, 14. obl.  
17. 9. SOB Robert Belarmino, škof 
Cerklje 18'00 Franc, starši in ++ Rostohar 
18. 9. NED 25. nedelja. 1 Mz 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Vlado in Marija Puček 
Cerklje 10'30 Jožica Ambrožič, 30. dan. / Julka Pleterski in Boris 
19. 9.  PON Januarji, škof in mučenec 
Krška vas 19'00 Rudolf, Terezija in Franc Lubšina 
20. 9.  TOR Andrej Kim, mučenec 
Cerklje 19'00 ++ Ferenčakovi in Murkotovi 
21. 9.  SRE Matej apostol in evangelist 
Cerklje 6'00 po danem namenu 
22. 9. ČET Mavricij, mučenec 
Cerklje 19'00 Za zdravje in potrpljenje  
23. 9.  PET Pij iz Pietrelcine, duhovnik 
Krška vas 19'00 sin Jože Rutar 
24. 9.  SOB Anton Martin Slomšek, škof 
Cerklje 18'00 Ana in Franc Špiler 
25. 9.  NED Slomškova nedelja  Am 6,1.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« (Lk 16,31) 
Cerklje 7'00 Mežič Marija in Jože, obl.  
Krška vas 9'00 za farane  
Cerklje 10'30 Srpčič Anton, 12. obl.   
26. 9. PON Kozma in Damijan, mučenca 
Krška vas 19'00 za prijateljico iz otroštva, njeno družino, žive in pokojne 
27.9.  TOR Vincencij, ustnovitelj usmiljenk in lazaristov 
Cerklje 19'00 Gramc Jožefa - Gazice 
28.9. SRE Venčeslav mučenec 
Cerklje 6'00 po namenu za rajne  
29. 9.  ČET Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
Cerklje 19'00 za pozabljene namene 
30. 9.  PET Hieronim, duhovnik 
Cerklje 6'00 sestra Hermina 
1. 10.  SOB Terezija Deteta Jezusa, devica 
Cerklje 18'00 Marija Milena Smukovič ob r. dnevu in vse ++ Smukovič 
2. 10.  NED Roženvenska nedelja Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 
»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Starši Tršelič in stari starši 
Cerklje 10'30 Jožica Zlobko, 2. obl. 
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. 

DAN FARANOV 
Na dan faranov je ena skupna maša in sicer ob 9'00 v Cerkljah. Po 
maši bo zunaj srečanje pod lipo. Za glasbo, hrano in pijačo bo 
poskrbljeno. Organizirane bodo tudi vaške igre in srečelov. 
Vabljeni.  
 
ROMANJE NA 
GOSPO SVETO 
Lepo povabljeni, 
da se udeležite 
romanja na 
Gospo Sveto, ki 
bo v soboto,  
10. septembra. 
Na pot odidemo 
v jutranjih urah 
ob 5'45. Avtobus 
bo pobiral kot običajno - Krška vas (5'45), Skopice, Boršt, Račja 
vas, Župeča vas, Cerklje (6'00), Črešnjice, Hrastje. Mimo Ljubljane 
in Beljaka  se odpeljemo v Avstrijo na Koroško. Na ravnini med 
Krnskim gradom in gosposvetsko cerkvijo je zibelka slovenstva in 
naše prve državnosti. Pod gosposvetskim nebom so odmevale 
slovenske obredne besede ustoličevanja knezov, ki predstavljajo 
edinstven primer, kako ljudstvo podeljuje oblast izbranemu. Na 
teh valovitih gričih je spregovoril prvo oznanilo odrešenja v 
Kristusu slovenskim častilcem Svetovida, Svaruna in Žive prvi 
misijonar in škof med Slovenci sv. Modest s svojimi sodelavci. V 
zibelki slovenskega krščanstva in božjepotništva je postavil prvo 
cerkev Mariji v čast in novi evropski 
krščanski narod za vedno posvetil Božji 
Materi. Tam bomo tudi mi obhajali sveto 
mašo in si nato pogledali še okolico. Po 
kosilu gremo na Krko pozdravit sveto 
Emo, kot pravimo, prvo slovensko 
svetnico. Nazaj grede pa se bomo 
ustavili še v Celju, kjer bomo v stolnici 
sv. Danijela vstopili skozi sveta vrata. 
Prihod domov bo v poznih večernih 
urah. Prispevek za avtobus in kosilo bo 
okoli 30 evrov.  

Čaka nas lepo romanje. Mogoče je res nekoliko več vožnje - 
skupaj skoraj 500 km, vendar so vsi kraji lepo dostopni in 
navsezadnje gre za našo zgodovino, ki je povezana s temi kraji. 
Res lepo povabljeni, da se čim prej prijavite na romanje!  
 
VPIS K VEROUKU (5., 6. in 8. 9.) 
Starši lepo vabljeni, da čim prej vpišete svoje otroke k verouku. 
Lahko že pred predvidenimi datumi. Pokličete me lahko tudi po 
telefonu (041/321-019), da se dogovorimo za termin. V tednu po 
11. 9. bomo že pričeli z veroukom. 
 
ZAČASEN PREDVIDEN URIK VEROUKA 
Predlog urnika verouka je narejen glede na prejšnja leta. 
Dokončno bo določen, ko ga bomo uskladili s katehisti, šolo in 
starši. 
 
Cerklje 
1. r. (Jožica Piltaver) NEDELJA - 9.50 - (pred mašo 10'30) 
2. r. (Jožica Piltaver) NEDELJA - 11.45 - (po maši 10'30) 
3. r. (žpk. Janez Žakelj) TOREK - 15'30 (prvoobhajanci) 
4. r. (Andreja Dvornik) ČETRTEK - 6'30 (avtobus ob 7'14) 
5. r. (Andreja Dvornik / žpk. Janez Žakelj) TOREK 6.30 
6. r. (žpk. Janez Žakelj) PETEK - 6'30 
7. r. (žpk. Janez Žakelj) SREDA - 6'30 (birmanci) 
8. r. (žpk. Janez Žakelj) TOREK - 16'00 (birmanci) 
9. r. (žpk. Janez Žakelj) SOBOTA  po maši ob 18'30 oz. pozimi ob 
17'30 
 
Krška vas 
1. in 2. r. (Melita Vegelj Zagorc) / po dogovoru 
3. r. (žpk. Janez Žakelj) - skupaj s prvoobhajanci v Cerkljah 
4., 5. in 6. r. (žpk. Janez Žakelj) PONEDELJEK uro pred mašo 
(18'00 oziroma pozimi ob 17'00)  
7. in 8. r. (žpk. Janez Žakelj) TOREK 16'00 (birmanci) 
9. r. (žpk. Janez Žakelj) SOBOTA 18'30 /17'30 v Cerkljah 
 
SREČANJE MLADIH (10. 9.) 
Letošnji oratorij je oblikoval lepo domačo mladinsko skupino. 
Srečanja bodo na njihovo željo ob sobotah. Vabljeni vsi mladi, 
predvsem srednješolci.   
 
BIRMANSKE SKUPINE (25. 9.) 



Med letom je predvidenih 14 dopoldanskih nedeljskih srečanj, ki 
so obvezna za birmance. Razpored boste dobili ob vpisu. Ker so 
povezana z mašo, so pomembnejša od verouka, in če vas ne bo, 
je obvezno predhodno opravičilo zakonskemu paru, ki vodi 
njegovo skupino. Obenem bi se rad tudi zahvalil vsem zakonskim 
parom, ki so bili velikodušno pripravljeni voditi birmanske 
skupine.   
 
VPRAŠANJE GLEDE KRSTA  
Neka žena mi je rekla, da ne vidi velikega smisla v krstu 
dojenčkov, ker, da bo tudi nekrščen otrok lahko prišel v nebesa 
(bo zveličan), če bo pošteno živel. Prav tako se bo lahko kasneje 
odločil za krst.  
Kakšen je odgovor Cerkve na postavljeno vprašanje ali trditev. 
Odgovor sem povzel iz zadnjega Katekizma katoliške Cerkve.  
Krst vedno nastopa kot vezan na vero. "Veruj v Gospoda Jezusa 
in rešen boš ti in tvoja hiša!" pravi sveti Pavel svojemu ječarju. In 
ječar se je pri priči dal krstiti z vso svojo družino (Apd 16,31-33) 
(KKC 1226). Tudi otroci so, ker se rodijo s padlo človeško naravo, 
omadeževano z izvirnim grehom, potrebni prerojenja v krstu, da 
bi bili osvobojeni moči teme in prestavljeni v območje svobode 
božjih otrok, h kateri so poklicani vsi ljudje. (KKC 1250).  
Gospod sam zatrjuje, da je krst potreben za zveličanje = nebesa 
(1 Tim 2,4). Svojim učencem je tudi zapovedal naj oznanjajo 
evangelij in krstijo vse narode (Jn 3,5). Krst je potreben za 
zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in so imeli 
možnost prositi za zakrament. Cerkev ne pozna drugega sredstva 
za zagotovitev vstopa v večno blaženost, kakor je krst; zato se 
skrbno varuje zanemarjanja poslanstva, ki ga je prejela od 
Gospoda, naj dela za to, da se "iz vode in Duha" prerodijo vsi 
tisti, ki morejo biti krščeni. Bog je zveličanje (nebesa) navezal na 
zakrament krsta, on sam pa ni vezan na svoje zakramente  (KKC 
1257). 
Ker je namreč Kristus za vse umrl in ker je poslednja človekova 
poklicanost v resnici samo ena, namreč Božja, moramo biti 
prepričani, da Sveti Duh na način, ki je znan Bogu, vsem ljudem 
podarja možnost, da se pridružijo velikonočni skrivnosti. Vsak 
človek, ki ob nepoznavanju Kristusovega evangelija in njegove 
Cerkve išče resnico in izpolnjuje božjo voljo, kolikor jo spozna, 
more biti zveličan. Mogoče je predpostavljati, da bi taki ljudje 
izrekli željo po krstu, če bi poznali njegovo potrebnost. (KKC 
1260). Toliko nujnejši je tudi klic Cerkve, naj ne preprečujemo 
malim otrokom priti h Kristusu po daru svetega krsta (KKC 1261). 

Podobno kakor za sveti krst, lahko trdimo tudi za potrebnost 
drugih zakramentov, ki so kakor vrata k Bogu. Tako lahko trdimo 
o potrebnosti svete spovedi, obhajila, bolniškega maziljenja ... 
Zelo aktualna je tudi potrebnost zakramenta svetega zakona, ki jo 
Bog povzdiguje na raven zakramenta prav zato, ker zvesto 
zakonsko življenje zagotavlja nebesa.  
Potrebnost zakramentov lahko primerjamo vrvi, ki jo daje Bog kot 
rešitev iz brezna. To je Jezus, ki se nam daje po zakramentih. 
Cerkev to rešitev pozna, jo kaže kot pot do nebes po Jezusovih 
besedah: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni (Jn 14,6). Zakrament = Jezus. Brez njega ni 
nebes.  
OBNOVA ZVONIKA  
Začetek septembra bodo končana sanacijska dela 
na zvoniku. Miha Tomše se je potrudil, da je dobil 
dobre statike in potem so skupaj zagotovili 
najboljši možni način obnove. Seveda vse to 
prinaša strošeke, na zunaj se pa nič ne pozna. Je 
pa vse skupaj sedaj dosti bolj varno.   Predvideni 
stroški sanacije bodo v celoti znašali okoli 14.000 
evrov. Nekaj smo že prihranili z igro (okoli 2.500), 
precej ste tudi darovali v pušco za ta namen in tudi 
druge darove (blizu 8'000), nekaj bomo pa še 
nabrali. Vsekakor priporočam ofer ob dnevu 
faranov, da bi čim prej poplačali to obnovo. Hvala 
vam.  
 
STOJALO ZA SVEČKE OB MISIJONSKEM KRIŽU  
V farni cerkvi smo ob misijonskem križu, ki nosi 
napis REŠI DUŠO dodali stojalo za svečke. Vsi 
nameni, ki jih ima človek se lahko združijo v ti dve 
besedi - reši dušo! Reši svojo dušo, bližnjega, 
živega ali pokojnega. Da bi se tega bolj zavedali  in 
hkrati pomnožili svoje molitve pred Bogom, je dano 
to stojalo za svečke. Svečka na pokopališču 
pomeni vztrajno molitev in prošnjo in podbno je tudi tukaj. Kar boste ob 
tem darovali (ni pa nujno), bo uporabljeno v dober namen kot dar za 
Cerkev. 

 S hvaležnostjo se spominjamo:  ORATORIJ −−−− 2016 



 


