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SVETE VIŠARJE - ROMARSKA POT TREH DEŽEL

Blizu tromeje med
Slovenijo, Avstrijo in
V času župnikove odsotnosti v župnišču ni uradnih ur. Italijo se na višini približno 1.800 m nad
Ko župnik ni odsoten, so uradne ure ob:
morjem dviguje proti
• PONEDELJKIH, 15.00-17.00,
nebu svetišče, ki od
• TORKIH, 9.00-11.00.
blizu in daleč privablja
številne romarje in obiskovalce. Višarska cerkev z Marijo kraljuje visoko med gorami,
od koder se ob lepem vremenu razprostira razgled na vse strani. Čudovita narava, ki
obkroža Mater božjo, vabi romarja v svetišče k molitvi in duhovni sprostitvi.
Začetki višarske božje poti segajo v 14. stoletje. Ljudsko izročilo govori, da je pastir iskal svoje ovce in jih je
našel ob grmu, v katerem
je bil Marijin kip z Jezusom.
Za ta nenavadni dogodek je
izvedel tudi oglejski patriarh. Domačinom je naročil,
naj postavijo kapelico, da se
bodo lahko ljudje zbirali k
čaščenju Matere božje.
Kapelica je bila na začetku lesena in ljudje so njeno
podobo večkrat spreminjali.
Šele v kasnejšem času so sezidali cerkev, ki ima današnjo podobo, in sicer v obliki latinskega križa. Tok zgodovine cerkvi ni prizanesel, in kljub temu so višarska Marija in nenavadni čudežni
dogodki privabljali romarje v to svetišče.
Danes k višarski Materi božji pripelje številne obiskovalce gondola. Marsikateri

URADNE URE V ČASU POČITNIC

romar pa iz doline poroma peš, si po
vzponu oddahne in v zavetju svetišča
duhovno pripravljen počasti Marijo.
Tudi farani naše župnije povabljeni na Svete Višarje, k višarski Materi
božji. Zadnjo soboto v avgustu pripravljamo romanje k Višarski Materi
božji.
Zvonovi višarske Marije nas vabijo, da se jim pridružimo v romarski
cerkvi in se v molitvi in pesmi prepustimo Marijinemu varstvu. Romanje bo ob zadostnem številu prijav predvidoma v soboto, 18. ali 26. avgusta
2018. Prijave bomo sprejemali v mesecu avgustu. V naslednjem Župnijskem
pismu, ki bo izšlo v nedeljo, 5. avgusta, bo objavljen program in cena romanja.

PRVI ŽUPNIJSKI DAN V CERKLJAH
V nedeljo, 10. junija, smo praznovali prvi župnijski dan. Začel se je s sveto mašo v
župnijski cerkvi. Pri bogoslužju sta prepevala mešani in otroški cerkveni pevski zbor.
Sveto mašo sta darovala kaplan Gašper Mauko in župnik Jernej Marenk. Ob zaključku slovesne svete maše so pevci zapeli pesem Marija skoz življenje.
Po sveti maši smo se
srečali na župnijskem
dvorišču. Dan je bil namenjen druženju župljanov za boljšo medsebojno povezanost.
Požrtvovalni sodelavci
in ljudje dobre volje so
darovali razne dobitke
in nagrade, saj so organizatorji župnijskega dne pripravili tudi
tombolo. V krajšem
kulturnem programu je
nastopilo nekaj glasbenikov in otroški pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje ga. Irme Močnik. Poskrbljeno je bilo tudi za jedačo in pijačo. Gospodinje iz vse župnije so spekle pecivo.
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Prvi župnijski dan je za nami. Udeležba je bila velika, vtisi in občutki po končanem
dnevu pa pozitivni. Duhovno bogata nedelja je minila v veselem in prijetnem razpoloženju in se je bomo še dolgo spominjali.
Hvala vsem, ki ste se udeležili tega dogodka, hvala vsem, ki ste pomagali pri
pripravi hrane in pijače, hvala vsem donatorjem, ki ste kakor koli podprli izvedbo župnijskega dne.
Župnijski svet je sklenil, da se v naslednjem letu dogodek ponovi. Na osnovi
izkušenj iz prvega leta se bomo skupaj potrudili, da bo naslednji župnijski dan še
lepši in da se ga bo udeležilo še več faranov. Zato že zdaj vsi lepo povabljeni, da nam
pomagate pri organizaciji naslednje leto in, seveda, da se prireditve tudi udeležite.
Župnijski pastoralni svet izreka posebno zahvalo organizacijskemu odboru prvega
župnijskega dne. Tudi v prihodnjem letu organizacijski odbor sestavljajo gospodje:
Matjaž Jagodic, Miro Jagodic, Josip Mihelic in Tilen Globočnik.
Janez Kuhar in Miro Jagodic
fotografije: Janez Kuhar

DOPUST
V času počitnic in dopustov imamo radi spremembe. Tudi duhovno
življenje potrebuje spremembe. To ne pomeni,
da bomo versko življenje zanemarjali. Družina
ima lahko v počitniškem
času družinsko bogoslužje prirejeno za take
dni.
V poletnih mesecih
radi potujemo, plezamo po hribih, plavamo v rekah, jezerih in
morju. Ali ne bi bilo lepo, ko bi se družina v kakšnem trenutku dneva zbrala v naravi ob
sončnem vzhodu ali zahodu, pod zvezdnatim nebom, ob šumenju slapa, reke ali morja.
Izrečena misel, kot na primer »Kako čudovit mora biti Bog, ki je ustvaril takšno mojstrovino!«, je lahko za otroke slikovita pridiga, ki je ne bodo nikdar pozabili, ker so jo doživeli.
Ob tem bi se kakšen odlomek iz psalmov zelo podal: »Hvali ga, sonce in luna, hvalite
ga, vse svetle zvezde! Hvalite ga, nebes nebesa in vode, ki so nad nebom« (Ps 148,2–4).
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Kako lepo se razlega verska pesem in kako drugače jo doživljamo, če jo zapojemo na
vrhu gore, v čolnu sredi jezera ali v temnem gozdu! Narava je odprta knjiga o Stvarniku.
Zato je za odrasle in še bolj otroke pomembno, da odpiramo oči za lepote in jih izražamo
z besedo in pesmijo. Ne pozabimo ob veličastnih razsežnostih narave tudi drobnih, skoraj
neopaznih, a ne manj čudovitih lepot cvetja, kamnov, mahu, listov, žuželk …
Morda bomo prav v srečanju z naravo odkrili toliko podob iz evangelijev, ko Jezus
ob slikah in dogodkih iz narave oznanja svojo veselo vest: »Poglejte ptice neba! …«
(prim. Mt 6,26) ali »Od smokvinega drevesa se učite prilike: Kadar njegova vej postane muževna ali poganja liste, veste, da je blizu poletje.« (Mt 24,32)
Slovenija je posejana s kapelicami in cerkvami po hribih in dolinah. Pri vsaki bo
priložnost za misel na posebno Božjo navzočnost med nami, zlasti ob nedeljski maši,
ki naj bo tudi vrh počitniškega družinskega življenja.
Vir: p. Vital Vider, Z očmi zakoncev
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

POLETNI DMC
Po kadrovskih spremembah je čas na DMC prinesel še eno pomembno stvar, ki se
sicer zgodi vsako leto konec junija. Ne vem, zakaj, ampak v drugi polovici junija je
bilo na DMC-ju po 13. uri vsak dan bolj glasno. Otroci so prihajali z vedno bolj praznimi torbami in le pri redko
komu se je še našel kakšen zvezek z domačo nalogo. V petek,
22. 6. 2018, se je na DMC-ju
zbralo za dober razred mladih,
ki so vsem, blizu in tudi nekoliko manj blizu, dali vedeti, zakaj
je tako. Zaključila se je namreč
šola, in to za dobra dva meseca.
Potem pa naj še kdo reče, da to
ni dovolj dober razlog za glasnost, glasbo, smeh, veselje in še
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kaj. Vsak je ta dan v šoli prejel tisto, za kar se je trudil ali ni trudil skozi celo šolsko
leto. S koncem šole se je tako tudi na DMC-ju zaključila učna pomoč. No, na žalost
se šola sicer še ni čisto zaprla in tudi na DMC-ju smo še malo odprli vrata za učno
pomoč tistim, ki se pri katerem od predmetov res niso potrudili najbolj, ali pa se jim
je zalomilo zaradi kdove česa. Zaradi tega se v zadnjem tednu junija še intenzivno
učimo in držimo pesti v obliki sklenjenih rok (beri molimo) za tiste, ki morajo še
malo nadoknaditi za nazaj, da se na začetku julija res začnejo počitnice za vse in se
tudi šola dokončno zapre. Da ne vidimo in ne slišimo več o kakšni fiziki, matematiki,
angleščini in podobnem. Dva meseca bomo vse trenirali samo še v praksi (prosti
pad čim manj pogosto, sile na pedalih koles vsak dan vsaj eno uro, vzgon pri utapljanju nikoli, „How do you do“ ob vsaki priložnosti, ko na počitniških poteh srečamo
koga, ki ne zna po naše ipd. )
Da nas ne boste iskali na napačnem kraju ob napačnem času, vam sporočamo, da
smo z začetkom počitnic tudi na DMC-ju prešli na poletni delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. Mladi pa se bodo vse poletje družili ob torkih
in četrtkih zvečer. Na sporedu je smeh, odbojka, prepevanje, klepetanje in vse, kar
je luštnega.
Kolektivni dopust bomo imeli od 30. 7. do 15. 8. 2017. Takrat na DMC-ju ne
bo zaposlenih.
Sicer pa je DMC prav v tem času še bolj živ in odprt, kot sicer. Zadnji teden junija
so med počitniškim varstvom otroci risali na steklo, krojili in šivali, izdelovali ogrlice, zapestnice, storževe družinice, malo večji pa so igrali biljard in nogomet. Vsak
dan so pridno prihajali tudi animatorji in urejali še zadnje malenkosti za največji
dogodek DMC-ja in tudi župnije v tem poletju: ORATORIJ 2018.
V tednu, ki je pred nami (2.-7. 7. 2018), bo na župnijskem dvorišču tekalo, se
družilo in v mnogih delavnicah ustvarjalo več kot 300 (prav ste prebrali: trojka in
dve ničli) mladih. Več kot 230 otrok in več kot 70 animatorjev bo spoznavalo Indijance, Friderika Ireneja Baraga in njegovo sporočilo letošnjega Oratorija: „Eno je
potrebno: da bi ljubili, da bi spoznali Jezusa in da bi se mu predali“. No, naštete
so sicer tri stvari, ki so v bistvu eno (kot pri Sv. Trojici - kdo bi to razumel?). Kakorkoli
že, prepričani smo, da bodo vsi „Indijanci“, ki se bodo udeležili letošnjega oratorija,
zakopali vse bojne sekire, ki so se kadarkoli kresale v cerkljanskem koncu in bo med
njimi zavladalo to eno, ki je resnično pomembno: da se bodo med sabo ljubili, da
bodo spoznali Jezusa in da se mu predali.
Seveda pa vabimo tudi vse odrasle Cerkljane, da storijo to eno, ki je potrebno,
in nas pridejo pogledat. Posebej vas vabimo v sredo zvečer ob 20.00, ko se vam
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bomo še posebej posvetili (oratorijski večer za odrasle) in na zaključek Oratorija,
ki se bo zgodil v soboto s sveto mašo ob 14.00.
Da bi v tem tednu v polnosti uresničili tisto eno, ki je potrebno, in da bi hkrati
„štimalo“ tudi vseh tistih 324.112 nujnih malenkosti, vas vsi animatorji prosijo,
da držite pesti v obliki sklenjenih rok (beri - da molite).
HOWK, govoril sem. Irena Zajec

Odšli so …
OB SMRTI MARINKE KOSEC SO DAROVALI za svete maše: Minka Kosec (2
maši).
OB SMRTI ALOJZIJE PELHAN SO DAROVALI za svete maše: sosedje, Prestorjevi,
nečaki in nečakinje.
OB SMRTI MIHAELA BEGLJA SO DAROVALI za svete maše: bratje, sestra in
nečakinja Majda (3 maše), sestra Francka, Gvažarjevi (2 maši), Pilarjevi, Olševek (3
maše), sosedje (4 maše), Koščevi, Jerasovi, Anton Štupar (2 maši), bratranec Janez
Kepic, sestrične Marinka in Ani (2 maši), bratranci, Rogljevi.
OB SMRTI MIHAELA BEGLJA SO DAROVALI za Gregorijanske svete maše domači.
OB SMRTI ANDREJA KEPICA SO DAROVALI za svete maše: domači (5 maš),
Gostan, Užovčovi (2 maši), Marina in Tone Jagodic iz Velesovega, Španovi (2 maši),
sosedje (5 maš), Andrejevi sosedje iz Utika pri Vodicah, Afrinovi.
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Blago sodimo po barvi, vino po okusu, rožo po vonju, človeka po govorjenju. (ruski pregovor)
Ne prijateljstva ne zakonske zveze si ne moremo predstavljati brez zaupanja. V
človeškem sožitju celo ljubezen ni tako pomembna kot zaupanje … Osrečujoča
ljubezen se more pokazati le tedaj, če temelji na zaupanju. (Anthony de Mello)
Vera je temelj, ki daje podlago, je luč, ki usmerja, in vrata, skozi katera vstopamo
v spoznanje vseh nadnaravnih razodetij v času našega potovanja Bogu naproti. Vera
je tudi merilo modrosti, ki nam je dana od Boga. (sv. Bonaventura)
Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot; kdor noče nič narediti, najde izgovor.
(arabski pregovor)
Delaj, kakor da bi večno živel; moli, kakor bi jutri umrl. (slovenski pregovor)
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ZA DOBRO VOLJO
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo s števili od 1
do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici
in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 x 3. V mreži so nekatera števila že podana.
Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti, pri težjih pa
tudi nekoliko kombinatorike oziroma poskušanja in vračanja.
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OBVESTILA
IZSELJENSKA NEDELJA
Prva nedelja v juliju je izseljenska nedelja. Prav je, da se ta dan še posebej spomnimo svojih rojakov, ki živijo po svetu in so del našega skupnega slovenskega sveta.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST
G. župnik bo odsoten od 13. do 20. julija. V nujnih primerih se obrnite na g. kaplana Gašperja Mauka. Dosegljiv je na mobilni številki: 041 618 496.

SLOVO G. KAPLANA GAŠPERJA MAUKA
V nedeljo, 22. julija, se bo pri 10. sveti maši od nas poslovil kaplan Gašper Mauko. Gospod kaplan Gašper je leto dni vestno pomagal pri raznovrstnih pastoralnih
dejavnostih v naši župniji in prinašal v našo skupnost svežino mladosti. Prav je, da
se mu za delo primerno zahvalimo in mu zaželimo Božjega blagoslova na Homcu
in na Vranji Peči, kjer bo nadaljeval s svojim duhovniškim poslanstvom. Ob koncu
slovesnosti mu boste lahko segli v roke, pri »ofru« pa mu boste lahko namenili svoj
dar, ki bo ob selitvi in urejanju življenja drugje prišel še kako prav.
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ŽEGNANJE NA PŠATI
Na god svete Magdalene, 22. julija, bo ob 10.00 žegnanjska sv. maša na Pšati. Ob
tej priložnosti se bomo zahvalili ključarjema, g. Cirilu in g. Rudiju, ki sta vrsto let
skrbela za cerkev in imenovali nova ključarja.

SV. JOAHIM IN ANA
V četrtek, 26. julija, godujeta sv. Joahim in Ana, starša Device Marije. Sveta maša
v čast sv. Ani bo na Zgornjem Brniku ob 8.00.

SLOVO DUHOVNEGA POMOČNIKA G. GREGORJA CELESTINA
V nedeljo, 29. julija, se bo pri sveti maši ob 9.30 v Zalogu od nas poslovil duhovni
pomočnik mag. Gregor Celestina. Gospod Gregor je leto in pol ob nedeljah redno
maševal v Zalogu. Ob koncu slovesnosti mu boste lahko segli v roke, pri »ofru« pa
mu lahko namenite svoj dar. Z dovoljenjem g. nadškofa bo g. Gregor leto dni študiral na Teološkem ateljeju Kardinal Špidlik v Rimu.
Za novega duhovnega pomočnika v Zalogu je g. nadškof imenoval mag. Antona
Česna, direktorja v Zavodu sv. Stanislava. Sprejeli ga bomo prvo avgustovsko nedeljo.
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KRIŠTOFOVA NEDELJA
V nedeljo, 29. julija, bomo obhajali tako imenovano Krištofovo nedeljo, ki je namenjena blagoslovu vozil. Po končani jutranji in deseti sv. maši bo blagoslov vozil.
Kdor želi, lahko daruje dar v zahvalo za srečno prevožen kilometer. Vaši darovi bodo
namenjeni za nakup vozil našim misijonarjem. Podružnične cerkve (Lahovče, Zalog,
Zgornji Brnik) bodo Krištofovo nedeljo obhajale v nedeljo, 22. julija.

ODDAJA DUHOVNIJE V ZALOGU
Zgradba župnišča v Zalogu išče nove stanovalce. Stavba je primerna za bivanje
družine.

MI GREMO, GOSPOD …
Mi gremo, Gospod,
a večkrat ne vemo – kam.
Samo hitimo, Gospod.
Pogosto ne vemo – zakaj hitimo.
Vedno nekaj iščemo, Gospod.
Največkrat ne vemo – zakaj.
Pogosto delamo dolge korake
in naše življenje se odvija kot nit s koluta,
meter za metrom, korak za korakom …
Samo ti veš, kdaj bo konec.
Gospod, svetuj nam smer, pokaži nam pot.
Ti veš, kaj je prav.
Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov, prizanesi nam s stranpotmi.
Opogumi nas, kadar smo nemočni.
Pomagaj nam na noge, kadar pademo. Bodi na cilju ti, kadar dospemo.
Hermann Multhaupt
Vsemogočni in usmiljeni Bog naj nas vodi po poti miru.
Njegov angel naj nas spremlja,
da bomo nepoškodovani in srečni prišli domov.
Sveti Krištof, prosi za nas!
10
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 7. julij:
Skupina Spodnji Brnik-Pšata
SOBOTA, 14. julij:
Prva skupina Zgornji Brnik
SOBOTA, 21. julij:
Druga skupina Zgornji Brnik
SOBOTA, 28. julij:
Prva skupina Dvorje
SOBOTA, 4. avgust:
Druga skupina Dvorje

BRALCI BOŽJE BESEDE
7. in 8. JULIJ:
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Mateja Šimnovec
NEDELJA – 10.00: Josip Mihelic in Miha Zevnik
14. in 15. JULIJ:
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Tilen Globokar in Marta Jagodic
21. in 22. JULIJ:
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
28. in 29. JULIJ:
SOBOTA: Vesna Jereb in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar
4. in 5. avgust:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Tajda Jagodic in Primož Močnik

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.

