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»SPREOBRNITE SE!«

Številka: 2

Modrec se izpoveduje: »Ko sem bil mlad, močan in zaverovan vase, sem prosil
Boga: »Gospod, daj mi moči, da bom spremenil svet!«
Ko je minilo pol mojega življenja in sem se bližal srednjim letom, vrhuncu svoje
moči, sem spoznal, da nisem spremenil niti ene same duše, zato sem začel prositi
drugače: »Gospod, daj, da bom spremenil samo tiste, ki so ob meni, svoje najbližje, prijatelje, in bo dovolj!«
Zdaj, ko sem star, prosim samo eno:
»Gospod, daj mi milost, da bom spremenil samega sebe!«
Številni so želeli spremeniti svet, a
komaj kdo je pomislil, da bi izboljšal
samega sebe. Pri sebi je treba začeti.
To velja tudi za nas. Samo toliko bomo
spremenili svet in svoje okolje, kot se
bomo sami spreobrnili, tudi za ceno
odpovedi in žrtve.
Prostovoljna pokora v postnem času
je za nekoga odpoved kajenju ali uživanju alkoholnih pijač, za drugega vestno

izpolnjevanje vsakdanjih dolžnosti, potrpežljivost v preizkušnjah in težavah itd.
Pokora spada k jedru krščanskega življenja. Če je le možno, se v tem postnem času
pogumno odločimo tudi za ta korak.
Huda bolezen našega časa je pohlep: imeti čim več materialnih dobrin. Zmernost
v odnosu do vsega, kar je predmet poželenja naših oči, našega »mesa« in življenjskega napuha, človeka osvobaja in neizmerno osrečuje.

OTROŠKI KOTIČEK
Sveti Jožef
»Gospod kaplan, Nejc se je v šoli norčeval iz sošolca Jožka,« je pri uri verouka
zatožila Špela. »Saj se nisem,« se je branil Nejc.« »Da, pa si se! Govoril si mu, da je
Jožek, mali možek! In si ga posnemal, kako hodi! Veste, gospod kaplan, Joži je res
majhen in še invalid je, težko se uči, zato res ni lepo, da se drugi iz njega norčujejo,«
je dejala Špela.
»No,
no,
otroci, nikar se ne
prepirajte,« jih je miril
kaplan. »Nejc, to pa
res ni bilo prav, kar si
naredil. Iz nikogar se
ne smemo norčevati,
zlasti ne iz tistih, ki so
kakor koli prizadeti.
Vrednost človeka ni v
zunanji lepoti, moči ali
nadarjenosti, človeka
naredi velikega to, kar
nosi v svojem srcu.
Človekova notranjost je vredna več kakor tisto, kar se vidi na zunaj,« je veroučence
učil kaplan. »Vzemimo si danes za primer vzor svetega Jožefa,« je predlagal. »A
tistega, ki je bil Jezusov oče,« je pohitela Simona. »Saj ni bil Jezusov oče, ampak
njegov varuh,« jo je popravil Luka. »Res je, sveti Jožef je bil Jezusov varuh ali, kot
rečemo, krušni oče, po drugi strani pa je pred ljudmi veljal za pravega Jezusovega
očeta,« je pojasnjeval Marko.
»Zakaj pa je o svetem Jožefu v Svetem pismu tako malo napisanega?« je zanimalo
Mateja.
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»O njem je resnično zelo malo zapisanega. Nobene njegove besede ne poznamo.
Pred ljudmi sveti Jožef res ni veliko pomenil, bil pa je velik pred Bogom! Vemo, da je
Jožef skrbno in vestno izpolnil vse, kar mu je Bog naročil: vzgajal je mladega Jezusa,
obvaroval ga je pred Herodom in preganjalci, ko so mu stregli po življenju, poskrbel
je za njegovo izobrazbo, s svojim delom je skrbel, da je Sveta družina dostojno živela.
Skratka, v vsem in vedno je bil poslušen Bogu in vestno je izpolnil vse Božje načrte.
Prav zaradi tako zglednega življenja je pri kristjanih zelo priljubljen svetnik in ga
mnogi častijo kot svojega nebeškega zavetnika in nosijo tudi njegovo ime. Sveti Jožef
je kot družinski oče tudi zavetnik krščanskih družin.«
Majda Strašek Januš

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Vaja dela mojstra
Kristjan se ne rodi, kristjan postane, in to z Božjim ter človeškim sodelovanjem.
Takega zavestnega odpiranja naših globin in novega odnosa do vse resničnosti okoli
nas se je preprosto treba učiti. Vaditi. Trenirati. Kot noben umetnik, obrtnik, znanstvenik, športnik … ne
postane drugače, kot
da ure in ure, dneve
in celo leta vadi in trenira, tako lahko tudi
praktični kristjani postanemo samo z vajo.
Učiti se gledati z
Jezusovimi očmi, slišati z njegovimi ušesi, čutiti z njegovim
srcem, vsega tega smo
sposobni, le naučiti se
moramo. Zunanji svet
nam pri tem ne pomaga. Zakaj vsakodnevna molitev, zakaj redna nedeljska sveta
maša, zakaj redno obhajanje zakramenta sprave, zakaj vsakodnevni trud za telesna
in duhovna dela usmiljenja in za krepostno življenje, če ne zato, da bi vse vedno bolj
gledali in doživljali ter delali iz globin, kjer pa naj bi bili potopljeni v Božjo ljubezen.
Najprej se smemo potopiti v Ljubezen. Nato moremo iz ljubezni delovati. In prav k
temu nas vabi tudi postni čas, ki je pred nami. Izkoristimo ga v svoje dobro.
nadškof Marjan Turnšek
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MAREC
Zadnjo nedeljo v marcu je cvetna nedelja. Kot je v navadi, bomo tudi letos na
Centru izdelovali butarice. Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 24. 3., od
14:00 do 18:00. Ne potrebujete predznanja, saj se nam bodo pridružile sovaščanke
in nas nesebično uvedle v umetnost izdelovanja butaric.

OSTALI DOGODKI
Delavnica Stik z otrokom bo 15. 3. ob 18:00. Ga. Katja Jarc bo izvedla delavnico, med katero boste starši s svojimi otroki izdelovali mozaik odnosa. Delavnica je
brezplačna, obvezne so prijave na mc.cerklje@gmail.com.
Potopisno predavanje o Škotski bo 24. 3. ob 19:00. Škotsko nam bo predstavil
sokrajan Uroš Erbežnik, ki nas je lansko leto navdušil s predavanjem o Irski. Vabljeni!

Učna pomoč poteka vsak delovni dan med 12:00 in 17:00. Termini se polnijo.
Starši, za vpis otroka k učni pomoči se oglasite v naši pisarni, da skupaj poiščemo
termin.
Angleščina – začetni tečaj je vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu ob 17:30.
Angleščina – nadaljevalni tečaj je vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu ob 17:30.
Šola za starše bo v sredo, 28. 3., ob 18:00 z naslovom »Komunikacija z mladostnikom«. Predavanje in pogovorno delavnico bosta vodili Anja Kržič in Sara Polančec.
Starši, lepo vabljeni.
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Pogovor za pare bo, 21. 3., ob 20:00. Par, ki bi se rad pridružil skupini, naj pokliče
na Center, da sporočimo, kje bo potekalo naslednje srečanje.
Ustvarjalne delavnice za otroke potekajo vsak četrtek med 16:00 in 18:00.
Pogovori o veri bodo v četrtek, 22. 3., ob
19:00. Z nami bo duhovnik g. Robert Friškovec.
Robert Friškovec je v marsičem poseben, a ne
zato, ker bi želel izstopati, marveč zato, ker želi
biti zvest sam sebi. Nasmejani dolgolasec, ki
prisega na rokovsko glasbo ter najraje posluša U2, Cranberries in Erica Claptona, je prvi in
za zdaj edini zaporniški duhovnik pri nas. Na
teden prevozi dva tisoč kilometrov in obišče
trinajst zaporov, posluša številne zgodbe zapornikov in poskuša lajšati stiske žrtev. »Ob
ljudeh, ki me potrebujejo, se počutim uresničenega,« pravi. To spoznanje je vplivalo tudi na
odločitev za duhovniški poklic: »Ni se odprlo
nebo ali se prikazala Božja roka, sam sem začel
odkrivati svoje poslanstvo ob ljudeh, ki sem jim
stal ob strani.«
Igralne urice za predšolske otroke, ki ne
obiskujejo vrtca, so vsak petek med 10:00 in
11:30.
Druženje za mlade še naprej poteka vsak prvi petek v mesecu med 19:00 in 21:00
in vsako soboto med 19:00 in 22:00.
Še vedno dobrodošli prostovoljci, ki bi se radi sodelovali pri izvajanju učne pomoč ali kateri drugi vsebini.
Dobrodošli pri pogovoru. Tukaj smo za vas.
Za tekoče informacije spremljajte našo novo Facebook stran Društvo DMC.
kolektiv Društva DMC



Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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MOLITEV – PRILOŽNOST,
DA SE BOLJ ZAVEMO SVOJEGA ODNOSA Z BOGOM
IN SKUPNOSTI, KI JI PRIPADAMO
Posebno poglavje posta je molitev. Molitev je priložnost, da se bolj zavemo lepote odnosa z Bogom, veselja, da smo povabljeni v odnos z Njim. Papež Frančišek nas
vabi, naj nas po molitvi: »Sveti Duh vodi na resnično pot spreobrnjenja, da bomo
znova odkrili dar Božje Besede«.
V naši župniji se je v Cerkljah
formirala molitvena skupina. K
molitvi se zbiramo ob ponedeljkih po sveti maši v župnišču.
Vabljeni, da se ji pridružite.
Pojavila se je pobuda po formiranju več molitvenih skupin
tudi po naših podružnicah z
namenom obujanja molitve v
naših svetiščih in spodbujanja
rasti skupnosti okrog le-teh.
Več informacij lahko dobite na srečanju molitvene skupine v Cerkljah ali po mobilnem telefonu, št.: 041 628 075 (Miro).

Odšli so …
OB SMRTI ALBINA LIPARJA SO DAROVALI za svete maše: sestra Marinka, sosedje iz Grada (2 maši).
OB SMRTI JANEZA ŠTERA SO DAROVALI za svete maše: družina Tomaža Štera
iz Škofje Loke (3 maše), družina Braneta Štera iz Škofje Loke (3 maše).
OB SMRTI ALBINE TERAN SO DAROVALI za svete maše: Hbinovi iz Velesovega,
sosedje Andrejc, Mežnar in Dešman (3 maše), nečak in nečakinja iz Cerkelj (2 maši),
sestrične iz Bele (3 maše).
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OB SMRTI MILKE SNEDEC SO DAROVALI za svete maše: Vavknova ulica (6
maš), Antonija Zakrajšek (2 maši), brat Pavel z družino (2 maši), brat Jože z družino
(2 maši), nečaka Marta in Robi (2 maši), nečakinja Darja (2 maši), Ženski pevski zbor
Andreja Vavkna (2 maši), Hbinovi iz Velesovega, Peter Koglar, sestrična Justina, svakinja Julka, sorodniki, sosedje s Stare Ceste.
OB SMRTI ŠTEFKE VRHOVNIK SO DAROVALI za svete maše: sosedje (3 maše),
sorodniki (2 maši), sestrične, Marinka in Andrej Verbič.
OB SMRTI FRANCA JERIČA SO DAROVALI za svete maše: žena Anica (6 maš),
hčerka Milena z družino (3 maše), vnukinja Eva z družino (2 maši), sin Tomaž z družino (6 maš), vaščani (6 maš).
OB SMRTI IVANA PAVLINA SO DAROVALI za svete maše: domači (5 maš), bratranec Jože Bremšak, bratranec Franci Bremšak, sestrična Slavka, svakinja Marina, prijateljica Zvonka, Milena Vidmar, nečakinja Tatjana, Jurčičevi, sestrična Marinka z družino. OB SMRTI IVANA PAVLINA SO DAROVALI za Cerkev: sorodniki in domači.
OB SMRTI OLGE BEGELJ SO DAROVALI za sveto mašo: Zajčevi iz Grada, sosedje
(4 maše).
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Če dovolimo sedanjosti, da se maščuje preteklosti, bomo izgubili prihodnost.
(Winston Churchill)
Alge na morski površini je zlahka doseči. Kdor išče bisere, pa se mora potopiti v
globino. (Martin Gutl)
Poznam ljudi, ki imajo vedno smehljaj na ustnicah, ki širijo okrog sebe vedrino,
ki prav malo razkazujejo breme, ki ga nosijo, ki se pogumno spoprijemajo s preizkušnjami. To je krščanska svetost, ki odkupuje mnoga življenja in pridobiva nešteto
spreobrnjenj. (Carlo Maria Martini)
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Resnično ljubimo samo tiste, ki jih ljubimo celo v njihovi slabosti in njihovi bedi.
Čuvati, odpuščati, tolažiti – to je umetnost ljubezni. (Anatole France)
Zaklad sem. Mnogo stvari je bilo skritih v meni, ki so jih različni ljudje zvabili na
dan in mi jih razodeli. Z veseljem jih vse pregledujem in se hvaležno spominjam
oseb, ki so jih odkrile. (Anthony de Mello)
Človek resnično ne more do kraja razumeti sam sebe brez Kristusa. Ne more
razumeti ne kdo je, ne v čem je njegovo dostojanstvo in kakšen je njegov zadnji
namen … Zato je izključevanje Kristusa iz človeške zgodovine dejanje, naperjeno
zoper človeka. (papež Janez Pavel II.)
Da močno ljubiš, se v resnici pokaže prav v tem, da popolnoma pozabiš nase. Če
misliš nase, morda kljub temu ljubiš, a ne ljubiš močno; in prav toliko, kolikor misliš
nase, ljubiš manj. (Sören Kierkergaard)

ZA DOBRO VOLJO
MAŠKARE – »Darko, lani si dobil prvo nagrado na maškaradi. Se boš tudi letos
našemil?« – »Da. Z ženo sva se dogovorila, da bova vse, kar bo ostalo od plače, dala
za pustni kostum.« – »In v kaj se bosta našemila? Seveda, če ni skrivnost!« – »Po
položnicah, ki sva jih prejela ta mesec, bi morala biti – Adam in Eva!«
ZREZEK – »Kakšen se vam je zdel zrezek?« – »Gledano z mojega poklicnega stališča – odličen!« – »Hvala! Kaj pa ste: mesar ali kuhar?« – »Ne. Čevljar!«
KLOBUK – »Dragi,« je vsa prevzeta žena, ko stoji pred izložbo, v kateri ji je všeč
drag klobuk, »tega ali nobenega!« – »Se strinjam,« pravi mož, »nobenega!«
V MESNICI – Pri mesarju reče ženska »imate svinjsko glavo«? – Mesar pa: »Tud‘
vi niste neka lepotica.«
POROČEN – »Kakšen je mož, ki ima sicer prav, pa vendar popusti?« vpraša vzgojiteljica dekleta. – Ta pa v en glas: »Poročen!«
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TAJNICA – Neko podjetje objavi razpis za službo tajnice direktorja. Oglasi se kandidatka z odličnimi spričevali. »V eni minuti lahko stenografiram tristo zlogov,« poudari v pogovoru s predstavniki podjetja. – »Potem pa, žal, ne pridete v poštev,« ji
odvrnejo,« »kajti naš direktor ne zna tako hitro misliti!«
TRKANJE – »Ali sinoči niste slišali, ko sem trkal z metlo po stropu?« – »Seveda
sem slišal, vendar se vam ni treba opravičevati, saj smo bili tudi mi precej glasni!«
OPTIČNA PREVARA – »Ko sem bil pred tremi meseci nazadnje pri vas, so bili
obroki dvakrat večji,« se pritoži gost natakarju. – »Optična prevara, gospod,«
odvrne natakar. »Med tem časom smo namreč povečali lokal.«

OBVESTILA
Seja Župnijskega gospodarskega sveta bo v torek, 6. marca, ob 19:00.
V soboto, 17. marca, ob 8:00 bo na Štefanji Gori sv. maša v čast sv. Jedrt.
V ponedeljek, 19. marca, goduje sv. Jožef, mož Device Marije in zavetnik Svete
Družine. Svete maše bodo ob 7:30, 10:00 in 18:00.
V nedeljo, 25. marca, je praznik Gospodovega oznanjenja.
TEDEN DRUŽINE
Teden družine v Cerkvi na Slovenskem poteka med 19. marcem, ko praznujemo
god sv. Jožefa, moža device Marije, in 25. marcem, ko obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja.
ČLANI ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA smo se na februarski seji
pogovarjali na temo »Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v veri«. Študijski del srečanja je pripravil g. Matjaž Jagodic. Za uvod je prebral Svetopisemski odlomek (Rim
6,1-11). Prebral je tudi zanimivo razmišljanje učencev 2. razreda, z naslovom »Kdo
so vaši vzgojitelji v veri?« Otroci so v vlogo vzgojiteljev postavili starše, stare starše,
duhovnike, katehete in župnijsko občestvo.
Starši so prvi vzgojitelji, vsaj tako bi moralo biti. Pogosto otroci od doma nimajo nobene verske vzgoje ali starši gojijo le versko tradicijo, ki se konča s prejetjem
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zakramenta svete birme. Številni otroci nimajo občutka za svetost svetišč. Obenem
smo veseli, da je v Cerkljah veliko mladih družin, ki gojijo globoko duhovno življenje.
V marcu se Župnijski pastoralni svet sreča v četrtek, 15. marca.
POMEMBNI DATUMI V LETU 2018:
• cvetni petek – slovenski spovedni dan: 23. marec
• župnijsko romanje v Medžugorje: 6.–8. april
• slovesnost prvega sv. obhajila: 27. maj
• zakonski jubilanti: 17. junij
• Oratorij v Cerkljah: 2.–7. julija
• slovesnost svete birme: 14. oktober
NASLEDNJE ŽUPNIJSKO PISMO BO IZŠLO NA CVETNO NEDELJO, 25. marca,
z veselim sporočilom velikonočnega praznovanja.

MOLITEV ZA DUHOVNIKA
Bog te je povabil,
da smeš po svojih rokah darovati
njegovo daritev ljubezni,
da ga smeš deliti
ter z zgledom in besedo oznanjati.
Naj te Gospod pri vsaki mašni daritvi okrepi
s pogumom, vero, zaupanjem in ljubeznijo.
Milena Pačnik
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. marec:
Skupina Sp. Brnik-Pšata
SOBOTA, 17. marec:
Skupina Zg. Brnik I.
SOBOTA, 24. marec:
Skupina Zg. Brnik II.
SREDA, 28. marec:
Skupina Dvorje I.

BRALCI BERIL:
10. in 11. marec:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Aleš Čebulj
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar
17. in 18. marec:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Marinka Mušič in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Ana Ferlan in Marta Jagodic
24. in 25. marec:
SOBOTA: Hana Šarlija in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Diana Dobravec
NEDELJA – 10.00: Matej Demšar in Tajda Jagodic
31. marec in 1. april:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 6.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Primož Močnik in Matjaž Jagodic

Župnija
Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje
Telefon
04 252 82 00
041 650 620
E-naslov
jernej.marenk@rkc.si
Duhovnik je zagotovo
doma ob:
- PONEDELJKIH, 15.00–17.00
- TORKIH, 9.00–11.00
- ČETRTKIH, 9.00–11.00
- PETKIH, takoj po sv. maši
Ob cerkvenih in državnih
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic
so uradne ure takoj po maši.
Možnost za spoved:
- vsako soboto med sveto
mašo
- po dogovoru
Krsti
so tretjo nedeljo
v mesecu med mašo
ob 10.00 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred
krstom.
Poroko
prijavite mesec dni prej.
S seboj prinesite krstnosamski list in potrdilo o
opravljenem tečaju za
zakon.
Če mladoporočenca pri
obredu želita sodelovanje
pevskega zbora, se s pevci
dogovorita sama.
Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek pred sveto
mašo.
Račun odprt
pri UniCredit Bank,
št. računa:
SI56 2900 0005 2123 486
Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.
Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

