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JE SPOVED POTREBNA?
Nobenemu zakramentu se ljudje nismo bolj oddaljili kot spovedi. Če je bilo v
preteklosti v navadi, da so se verni vsak ali
vsak drugi mesec ali pa vsaj za božič, veliko
noč in verne duše spovedali, so se danes
številni od prejemanja zakramenta spovedi poslovili. Komaj kdaj še vidimo vrsto
pred spovednico. To se zgodi kvečjemu
v romarskih središčih in pred nekaterimi
prazniki.
Nemški redovnik Anselm Grün opisuje
izkušnjo spovednih pogovorov z mladimi.
Čuti, kako blagodejni in osvobajajoči so za
fante in dekleta ti pogovori. Ob številnih
spovedih je spoznal, kako je za mnogo ljudi občutek krivde njihovo osrednje doživljanje.
Spovednica je kraj, kjer ljudje lahko
spregovorimo o svoji krivdi in občutkih
krivde. Toda spoved je več kot to: v njej lahko izkusimo odpuščanje krivde.
Številni terapevti kristjanom zavidajo zakrament pokore, pri katerem ni v ospredju krivda, temveč se skozi obred, ki prodre v globino nezavednega, posreduje oznanilo odpuščanja.
Blagodejno in osvobajajoče delovanje spovedi lahko postane močna izkušnja le,
če dobro razumemo Jezusovo sporočilo tega zakramenta, ki je sporočilo odpuščanja, veselja in novega upanja.

OTROŠKI KOTIČEK
ZAHVALNA NEDELJA
Zahvalna nedelja je dan, ko Bogu izrekamo zahvalo za vse darove, ki smo jih prejeli. Fotografija spodaj te želi spomniti, da je vse, kar smo in kar imamo, Božji dar.

Danes v duhu gledamo tvoje sveto mesto,
nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina.
Tam te obdajajo množice naših srečnih bratov in sester
in te vse veke slavijo.
Radujemo se poveličanja vseh svetih članov Cerkve
in ob njihovem zgledu in priprošnji
v veri potujemo obljubljeni sreči naproti.
Vir: France Oražem, Leto Kristusove skrivnosti
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

NA POMOČ

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Vsi sveti – praznik veselja
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vliva veliko
upanja in poguma vsem, ki so se podali na pot za
Gospodom.
To je godovni dan naših dragih bratov in sester, ki
so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili
(prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in
veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom
svetijo tudi nam, kažejo, kako priti do zmage, ter nas
podpirajo s svojo priprošnjo, ki nam je v veliko duhovno oporo.
Naše slavljenje Boga se na ta praznik pridružuje
slavljenju vseh, ki so že pri Bogu v nebesih. To izraža
tudi praznični hvalospev:
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Pozdravljeni.
Kljub vsesplošni črnogledosti in tarnanju, kako je danes svet čisto drugačen, kako vsak misli samo nase, na
denar, dobiček in lastne koristi, se meni niti ne zdi tako
zelo slabo. Če pogledam DMC, se lahko veselim mnogih
zelo dobrih prostovoljcev, ki prihajajo skozi naša vrata,
in so z veseljem pripravljeni pomagati in narediti nekaj
za druge in skupnost. Če se ozrem še malo čez »naš«
prag, zagledam gasilsko društvo. Pa ne samo eno. V radiju 10 km jih lahko naštejem kar nekaj. Če medmrežje
ne laže, je v naši mali državi okoli 1.400 gasilskih društev.
Gasilski dom je skoraj v vsaki vasi. Prostovoljnih gasilcev
je približno 135.000, od katerih jih je 38.000 mlajših od
19 let. Vsi ti mladi (38.000!!!!) in malo manj mladi so vsak trenutek PRIPRAVLJENI. Ko
se zgodi, GREDO. Ne sprašujejo kam, h komu, koliko je ura, koliko denarja ima, ali bi
si pomoč lahko plačal, kakšne narodnosti je, kakšno vreme je zunaj in še vse, kar je
drugih nepomembnih stvari. Poleg gasilcev je tukaj Karitas. Tudi ta je skoraj v vsaki
župniji. Pa RK, upokojenci in še mnoga druga društva, ki imajo poslanstvo pomagati
ljudem. Poleg vseh teh pa smo/ste/so tukaj še vsi tisti, ki uradno nismo/niste/niso
člani prav nobenega društva. Čisto navadni ljudje, ki se vsak po svoje trudimo/-te/jo živeti svoje življenje. Pa vendar sem prepričana, da ga med nami skoraj ni človeka,
ki ob resnični stiski drugega ne bi bil pripravljen pomagati po svojih močeh in bi
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rekel: »Kaj me biga.« In na to smo lahko ponosni. Zaradi tega se mi zdi, da vse skupaj
še ni tako zelo slabo.
Mi pa ob tem na misel prihaja ena čisto drugačna oblika pomoči, ki je povezana s prazniki, ki so pred nami: vsi sveti
in verne duše. Duše, ki še niso tam, kjer
je bolj »carsko«, kot si sploh lahko predstavljamo, potrebujejo našo pomoč.
Želijo, da se jih spominjamo in jim pomagamo rešiti življenja, večna življenja,
ki se ne bodo nikoli končala. Pomagamo
lahko vsem, ki so že odšli, ki smo jih poznali, imeli radi, so naših korenin. Pomagamo
pa lahko tudi dušam, ki so v resnični »godlji«, ker zanje nihče ne moli. Vsak od nas
je tukaj lahko prostovoljec, gasilec, dobrodelni delavec, prijatelj, sosed za duše. Ne
potrebujemo veliko. Tako ali tako bomo v teh dneh obiskovali pokopališča. Poleg
sveč lahko pri vsakem grobu zmolimo kratko molitev in se spomnimo še tistih, na
katere se nihče (več) ne spomni, večerni rožni venec, čeprav se nam zdi neskončno
dolg, pa nam bo vzel 15 minut časa. Pomislimo, kolikokrat 15 minut vsak dan zapravimo za televizijo, telefon, nakupovanje, pregovarjanje, opravljanje … Tako malo je
potrebno, pa lahko rešujemo večna življenja duš, sami pa pri tem prav tako prihajamo vedno bližje k Bogu in nismo prav nič na škodi. Pa naj kdo reče, da to ni pomembna INTERVENCIJA, na katero smo vsi poklicani.
Sicer pa na DMC-ju ne pozabljamo konkretnih INTERVENCIJ zemeljske pomoči
in medsebojnega druženja. Vsak dan (13.00 – 17.00) si pomagamo pri šolskih obveznostih. Vedno več je takih, ki želijo znati angleško (PONEDELJKI ob 19.00), ob
PETKIH dopoldne (10.00 – 11.30) se igramo z otroki, ki ne hodijo v vrtec, ob ČETRTKIH popoldne (16.00 – 18.00) ustvarjamo na ustvarjalnih delavnicah. Mladi se
najbolj veselijo konca tedna (SOBOTE zvečer), ko se lahko sproščeno družijo v naših
prostorih. Začeli smo tudi z birmansko pastoralo.
V času šolskih počitnic (ponedeljek in torek, 29. in 30. 10.) bomo odprti za POČITNIŠKO DRUŽENJE od 9.00 do 13.00.
V nedeljo, 11. 11. 2018, ob 19.00 bomo na DMC-ju gostili Ano Zolter in druge
prostovoljce, ki so poleti odšli na Madagaskar, tam izvedli nekaj oratorijev in našim
misijonarjem izročili denar, ki ste ga darovali tudi vi, v naši župniji. Vljudno vabljeni,
da pridete pogledat in poslušat, kaj se je zgodilo z vašimi darovi.
Sicer pa ste vedno dobrodošli.
Irena Zajec
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JESEN ŽIVLJENJA
JEZIK LJUBEZNI – USLUGA
Na kaj najprej pomislimo, ko slišimo
besedo usluga? Se usluge bojimo, ker
se nam zdi, da jo moramo vrniti, ali pa
jo radi sprejmemo? Se počutimo izkoriščene, če nas kdo prosi za uslugo, ali
je to za nas priložnost, da nekoga razveselimo?
Slovar slovenskega knjižnega jezika
pravi, da je usluga, »kar se naredi za
nekoga iz prijaznosti, naklonjenosti,
ustrežljivosti.« Ne gre za preračunljivost, kupovanje ljubezni, izsiljevanje. Usluga, ki jo naredimo ali smo je deležni, je
znamenje ljubezni. Še posebej, ko gre za odnos med prijatelji, v družini ali skupnosti,
so prav usluge tiste, ki povedo, da nam nekdo nekaj pomeni, da smo zanj pripravljeni tudi kaj dobrega narediti, da prepoznavamo njegove želje in nanje želimo odgovarjati. Ne spreglejmo priložnosti, če lahko komu naredimo uslugo. In če jo kdo
naredi nam, sporoča, da nas ima rad.
Ljubezen je izbira in je ne moremo izsiliti. Morda bi nam bilo bližje, če bi rekli, da
z uslugo naredimo dobro delo. A s tem ne opravimo le pohvale vrednega dejanja,
temveč preko dejanja osebi sporočamo, da jo imamo radi. In če mi potrebujemo
uslugo? Ne bojmo se izraziti svoje želje! Nič nas ne stane, če povemo naglas, da si
želimo, da bi nam kdo pomagal.

»Odšli so …«
OB SMRTI MARINKE SAJOVIC SO DAROVALI za svete maše: domači za Gregorijanske svete maše, opravile se bodo pri sv. Jožefu v Ljubljani, Kropivnikovi, 5 maš,
vnuki in pravnuki, 6 maš, sosedje, 5 maš, prijatelji, 4 maše, brat Ciril, 2 maši, nečaka
Vinko in Edo, 2 maši, sestrična Milka, 2 maši, nečakinja Frančiška Zor, 2 maši, Anica
Pfeifer, Kešnarjevi, Tone Štupar, sosedje Šterovi, Zevnikovi iz Poženika.
OB SMRTI JOŽEFA PIRCA SO DAROVALI za svete maše: Joži in Andreja Ropret,
2 maši, Jernej Vombergar, Alenka in Krištof Vilfan, Danica Zadrgal, Franci in Mimi.
OB SMRTI JOŽEFA GROŠLJA JE DAROVALA za sveto mašo: žena Štefka, 5 maš,
sestra Slavka, 5 maš, hčerka Meta z družino, 2 maši, sin Roman z družino, 2 maši,
vnuki, Majda Androjna.
OB SMRTI TONETA JANKA SO DAROVALI za sveto mašo: Vavknovo naselje.
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ZGODBA ZA LEPŠI DAN
KRUH S KAMNA
Živela je revna mati, ki je imela tri otroke. Njena soseda, ki je bila zelo bogata, je tudi imela tri
otroke. Toda bila je tako skopa, da nikoli ni ničesar podarila revnemu človeku.
Zgodilo se je, da je revni materi zmanjkalo kruha in njeni otroci so stradali. Šla je do bogate sosede in jo prosila: »Prosim samo za hlebček kruha
za svoje otroke, ki so lačni.«
»Še zase nimam kruha,« je odgovorila soseda, »kako naj ga dam tebi?«
»Ampak vi ste tako bogati,« je moledovala uboga mati. »Gotovo imate v shrambi
vsaj en hlebček.«
»O, ne, nimamo! Če ga imamo, potem naj Bog vsak hlebček kruha spremeni v
kamen,« se je zaklinjala bogata žena.
Revna mati se je jokajoč vrnila domov. Bogata žena pa je dejala svojim otrokom:
»Zdaj bomo namazali kruh z marmelado.« Šla je k omari, da bi iz nje vzela kruh.
Toda, glej, ta se je spremenil v kamen.
»Ne skrbite,« je brezskrbno dejala bogatašinja. Otrokom je izročila denar in torbo
ter jih poslala k peku po sveže hlebčke kruha.
Otrok dolgo ni bilo nazaj. Ko so se vrnili, so otroci rekli materi: »Joj, mama, torba
je neznansko težka in komaj smo jo nosili domov.«
Mati je odprla torbo in v njej zagledala kamne v obliki hlebčkov.
Bogatašinjo je to tako prevzelo, da se je sama odpravila k peku po kruh in pecivo
za ubogo sosedo. Obenem pa je kupila še nekaj mesa in masla, da bi ji ga nesla.
»Gospa,« je dejala in izročila ubogi ženi nakupljeno ter še dodala: »Nikoli več ne
bom sebična. Bog je kruh res spremenil v kamen, o, da bi kamen spremenil nazaj v
kruh, da bodo moji otroci imeli kaj jesti ...«
Odpravila se je domov in kamni v torbi so se spremenili v kruh, ker se je omehčalo
njeno kamnito srce.
Vir: Božo Rustja, Dragoceno darilo zgodb

ZA DOBRO VOLJO
PRISPELA JE – Mož pokoplje ženo, vse uredi na pokopališču, pride domov in se
uleže na kavč. Tedaj pa začne grmeti, zlivajo se plohe, bliskajo strele … Pogleda mož
v nebo in pravi: »Prispela je!«
KAKO SI UPATA – Dva pijančka gresta domov iz gostilne in se izgubita. Srečata
policista in prvi ga vpraša: »Ej, ti, a nama poveš, kje smo.« Policist odgovori: »Kako
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si drzneta vprašati, a sploh vesta, kdo sem jaz?« Pa pravi drugi pijanček: »A vidiš, nič
ne bo, midva ne veva, kje sva, ta tip pa ne ve niti, kdo je!«
POSLANCI – Nekega dne je odšel cvetličar k frizerju. Po striženju je prosil za račun, a mu je frizer odgovoril: »Ne morem sprejeti plačila, saj ta teden opravljam delo
v splošno korist.« Zadovoljni cvetličar je zapustil salon, naslednje jutro pa je frizerja
pred vrati čakal šop rož.
Pozneje je v salon stopil policist. Ko je hotel plačati račun, mu je frizer odvrnil: »Ne
morem sprejeti plačila, saj ta teden opravljam delo v splošno korist.« Zadovoljni policist je zapustil salon, naslednje jutro pa je frizerja pred vrati čakala škatla krofov.
Zatem je v salon vstopil poslanec državnega zbora. Ko je hotel plačati račun, mu
je frizer odvrnil: »Ne morem sprejeti plačila, saj ta teden opravljam delo v splošno
korist.« Poslanec je zadovoljen zapustil salon, naslednje jutro pa je frizerja pred vrati
čakalo dvanajst poslancev.
MOŠKA IN ŽENSKA STRAN – Naslednja legenda nam želi pojasniti, zakaj se v
cerkvi klopi delijo na moške in ženske: Pri nedeljski maši sta mož in žena sedela na
skupni klopi, drug poleg drugega. Ko so molili očenaš, je žena nenadoma klofnila
moža, da je zadonelo po celi cerkvi. »Zakaj pa zdaj to?« vpraša mož. – »Zato, ker si
me pogledal, ko smo pri očenašu molili – in reši nas vsega hudega.« – Takoj zatem
so moški odšli na svojo stran, ženske pa na svojo.

OBVESTILA

V latinski besedi »novembris« za november je koren »novem«, kar pomeni
»devet«. Po starorimskem koledarju torej »deveti mesec«, poimenovanje »november« je ostalo tudi v gregorijanskem koledarju, vendar kot »enajsti mesec«.
Za ta mesec je slovensko ime »listopad«, kar poudarja, da se narava pripravlja
na zimski počitek in listje pada z dreves.

29. OKTOBER: JESENSKE DELAVNICE NA ŠKG

Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom in nekaj zunanjih sodelavcev že šestič pripravljajo jesenske raziskovalno-ustvarjalne delavnice za osnovnošolce in skrbijo, da med jesenskimi počitnicami osmo- in devetošolcem ne bi bilo preveč dolgčas.
Med 14 delavnicami lahko najdete vse, od matematike, jezikov, do športa. Ob tem pa
še od akvarela do pečice. Vabljeni k podrobnejšemu ogledu in, seveda, prijavi!
Pestro dogajanje se bo v ponedeljek, 29. 10., in torek, 30. 10., med počitnicami odvijalo od 9.00 do 15.00. Delavnice bodo potekale v enem dopoldanskem in enem popoldanskem terminu, tako da se bo mogoče udeležiti dveh delavnic dnevno. Med obema
delavnicama bo osnovnošolcem na voljo tudi kosilo. Tako udeležba na delavnicah kot
kosilo bosta za vse udeležence brezplačna. Na internetni strani www.stanislav.si si lahko ogledate podrobnejše opise delavnic in se na delavnice tudi prijavite.
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29. OKTOBER: ZVONJENJE OB DNEVU MOŽGANSKE KAPI

Vsako leto je 29. oktober posvečen svetovnemu dnevu možganske kapi. To je bolezen, za katero vsako leto na novo zboli več kot 4.000 Slovencev, predvsem starejših
od 50 let. Slovenska škofovska konferenca podpira predlog Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, naj bo opoldansko zvonjenje v ponedeljek, 29.
oktobra 2018, namenjeno ozaveščanju o zdravju kot Božjem daru, za katerega mora
skrbeti vsak posameznik. Pomembno je, da prepoznavamo sporočila telesa, še preden
nas bolezen z vsemi svojimi posledicami prehiti. Prav tako naj bo opoldanska molitev
zahvala Mariji, Materi Božji, ki jo v litanijah imenujemo tudi Zdravje bolnikov.

4. NOVEMBER: DAROVANJE ZA VAŠE DUHOVNIKE

Po sklepu Župnijske gospodarske komisije bo na zahvalno nedeljo, 4. novembra, pri
vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše duhovnike. Po podružnicah bo »ofer«, namenjen duhovnim pomočnikom, ki tam opravljajo svojo duhovniško službo, v župnijski
cerkvi pa g. župniku in g. kaplanu. Vnaprej hvala in Bog plačaj za vašo dobroto.

5. NOVEMBER: SREČANJE ZA STARŠE OTROK TRETJEGA RAZREDA

Starši prvoobhajancev se bomo v času priprave na prvo sveto obhajilo srečali na
prvem sestanku v ponedeljek, 5. novembra, ob 18.30 v župnijski cerkvi. Predstaviti
vam želimo priprave na prvo sveto obhajilo.

6. NOVEMBER: SREČANJE KLJUČARJEV ŽUPNIJSKIH CERKVA

V torek, 6. novembra, ob 19.00 bo v župnišču srečanje za vse ključarje naših
cerkva. Ključarje prosim, da se srečanja zagotovo udeležite.

13. NOVEMBER: SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE

V torek, 13. novembra, ob 19.00 se bo v župnišču srečala župnijska gospodarska
komisija.

15. NOVEMBER: SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Novembrska seja ŽPS-ja bo v četrtek, 15. novembra, po sveti maši. Začnemo z
molitvijo v cerkvi.

18. NOVEMBER: ŽUPNIKOVA ODSOTNOST

Duhovniki ljubljanske nadškofije imamo od 18. do 21. novembra možnost, udeležiti se permanentnega izobraževanja za duhovnike na Otočcu pri Novem mestu. V
ponedeljek, 19. novembra, v župnišču zato ne bo uradnih ur.

25. NOVEMBER: RECITAL KRST PRI SAVICI,
DUHOVNIKA JANKA KRIŠTOFA

Recital Janka Krištofa v cerkljanski župnijski dvorani v nedeljo, 25. novembra 2018,
ob 18. uri. Dekan boroveljske dekanije in predsednik Krščanske kulturne zveze v Ce8

lovcu mag. Janko Krištof rad pride v naše Cerklje. Navdušeni nad njegovo interpretacijo smo ga spremljali v vlogi Primoža Trubarja, v pesmih dr. Franceta Prešerna ter v
predstavah Prerok in Njegovo obličje.
V Krstu pri Savici, slovenskem nacionalnem epu, ki še vedno doživlja nove interpretacije, Janka Krištofa spremlja poklicni pianist Tonč Feinig, ki izhaja iz znane sveške
družine. Staršem, očetu Toniju, ki je bil odličen pevec, zborovodja in deželni šolski inšpektor, in materi Malki, ki je bila duša sveškega kulturnega društva Kočna in je skrbela
za sveški oddelek slovenske Glasbene šole, navdušeno sledijo otroci Tatjana, pianist
Tonč, organist Andrej in pedagoginja Lucija v kulturnem delovanju koroških Slovencev.
Zgodbe o ljubezni in usodi slovenskega kneza Črtomira in Bogomile nikakor ne
prezrite. K ogledu vljudno vabijo.

30. NOVEMBER: KONCERT DUHOVNIH PESMI
LUKE DEBEVCA MAYERJA

V novembru, ob godu zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije, vas vljudno vabimo na
sakralni koncert baritonista Luke Debevca Mayerja. Mayer je bil rojen v Buenos Airesu
v Argentini slovenskim staršem in se uvršča med najboljše svetovne operne pevce.
Posebno mesto v njegovem repertoarju imajo sakralne pesmi, zato jih pogosto uvršča
v program svojih nastopov. Koncert bo v petek, 30. novembra, v župnijski cerkvi v
Cerkljah na Gorenjskem, z začetkom ob 18.30 (po sveti maši). Vljudno vabljeni, vstopnine ni, dobrodošli so prostovoljni prispevki!

1. DECEMBER: IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV

V soboto, 1. decembra, od 16.00 do 20.00 ste vabljeni pripadniki vseh generacij,
da v naši družbi izdelate adventni venček. Posebej pri mlajših otrocih je zaželeno, da
jim pridete pomagat tudi odrasli. S sabo prinesite vrtne škarje.
Venčke bomo v nedeljo, 2. decembra, ponudili vernikom pred cerkvijo. Darovi
bodo namenjeni delovanju Društva DMC.

DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE

Ob prazniku vseh svetnikov številni prosite za molitve za svoje drage pokojne.
Nekateri v ta namen poklonite svoj dar. Bog, povrni.

POPOLNI ODPUSTEK

Cerkev daje popolni odpustek vsakomur, ki v prvih osmih dneh novembra obišče
pokopališče in moli za rajne. Odpustek je podeljen tudi v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo; kdor moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu svetega očeta. Odpustek je odpuščanje časnih kazni pred Bogom za grehe, katerih krivda je že izbrisana.
Vsak vernik lahko odpustke prejme zase ali jih nakloni rajnim v obliki prošnje.
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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA NOVEMBRA
SV. MAŠE ZA DRAGE POKOJNE

Svete maše za drage pokojne bomo darovali:
• Zg. Brnik: torek, 30. oktober, ob 17.00
• Cerklje: petek, 2. november, ob 18.00, za pokojne iz Cerkelj, Vašce in Praprotne Police
• Štefanja Gora: sobota, 3. november, ob 8.00

31. OKTOBER: SVETA MAŠA ZA POMORJENE

Mestni odbor Nove Slovenije-krščanski demokrati, bo tudi letos pripravil sveto
mašo za vse žrtve med in po drugi svetovni vojni. Sveta maša bo v sredo, 31. oktobra
2018 ob 15. uri pri križu v gozdu za kranjskim pokopališčem (nasproti Planeta TUŠ).
Sveto mašo bo daroval kranjski župnik dr. Andrej Naglič.

31. OKTOBER: SV. VOLBENK

Na god sv. Volbenka, 31. oktobra, bo ob 17.00 sveta maša njemu v čast v Dvorjah.

1. NOVEMBER: VSI SVETI

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše
ob 7.30 in ob 10.00. V Lahovčah in Spodnjem Brniku bo
sveta maša ob 8.00, v Zalogu ob 9.30. Popoldne ob 14.00
se bomo zbrali v cerkvah pri bogoslužju in molitvi za
drage rajne v Cerkljah, Lahovčah in na Spodnjem Brniku.
Po končanem bogoslužju se v sprevodu pomaknemo na
pokopališče. Najprej bomo molili ob spomeniku padlim
v prvi svetovni vojni pri cerkvi, sledi skupna molitev pri
križu na pokopališču.
Ob 17.00 bomo v cerkvah v Cerkljah, Lahovčah in na
Spodnjem Brniku molili rožni venec za vse naše rajne.
Lepo vabljeni k skupni molitvi. Kdor ne more priti molit
v cerkev, naj rožne vence za drage rajne moli doma.
Ob 19.00 bodo mladi ob križu na pokopališču v Cerkljah s pesmijo in molitvijo
prosili za rajne.

2. NOVEMBER: SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, PRVI PETEK

Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra, bodo svete maše ob 7.00, 8.00
in 18.00. V Zalogu je ta dan sveta maša ob 17.00, na Spodnjem Brniku ob 8.00, 8.30
in 18.00 in v Lahovčah ob 18.00.

4. NOVEMBER: ZAHVALNA NEDELJA

Dobremu Bogu in župnijskim sodelavcem se bomo zahvalili za letošnjo letino in
blagoslov pri vsem svojem delu.
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11. NOVEMBER: SV. MARTIN
Na god sv. Martina, 11. novembra, bomo z žegnanjsko mašo slovesno proslavili
svetega Martina. Žegnanjska sveta maša za sosesko – Šmartno, Poženik in Glinje –
bo ob 10.00 v Šmartnem.

22. NOVEMBER: SV. CECILIJA

V novembru je god sv. Cecilije – zavetnice cerkvenih pevcev. Ta dan praznujete vsi, ki se
kakor koli trudite, da s petjem olepšate bogoslužna opravila. Naj vam ob prazniku sv. Cecilije vsi izrečemo zahvalo. Posebna zahvala našim pevskim zborom ter njihovim voditeljem,
ki vložijo veliko truda in dela za lepo petje v naši župniji. Naj bo sv. Cecilija vaša priprošnjica
pri Bogu. Ob godu svoje zavetnice ste pevci še posebej lepo vabljeni k sv. maši.

25. NOVEMBER: JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
ZAČETEK TEDNA KARITAS
Kakšen kralj je Jezus? Odgovor izvemo iz Jezusovega odgovora Ponciju Pilatu: »Moje
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je
rekel: »Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet
zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

30. NOVEMBER: SV. ANDREJ, APOSTOL

Ta dan goduje sv. Andrej, apostol. Sveta maša njemu v čast bo ob 17.00 v Češnjevku.

ZAHVALA ZA BOŽJI KRUH
Zahvaljujemo se ti
za kraljestvo miru,
resnice in ljubezni,
za kraljestvo,
ki ni od tega sveta.
Tvoje glave ni krasila
krona iz draguljev;
s trnjem so ti prebadali čelo.
Ti pa si rekel:
Da, kralj sem.
Vabiš nas na svojo gostijo
v podobi kruha
nam daješ svoje telo.

Kralj časnega
in večnega bivanja,
kralj vsega živega,
prepoznavamo te
iz vidnih stvari,
iz čudovitega zapisa narave.
Bodi zahvaljen zaradi dobrote,
zaradi svete mane,
s katero nas hraniš.
Berta Golob
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Župnija
Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje
Telefon
04 252 82 00
041 650 620
E-naslov
jernej.marenk@rkc.si

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. november:
Skupina Češnjevek

SOBOTA, 17. november:
Skupina Sp. Brnik, Pšata

SOBOTA, 24. november:
Prva skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 1. december:
Druga skupina Zg. Brnik

BRALCI BERIL:

3. in 4. november:
SOBOTA: Marcel Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Urška Janežič
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic
10. in 11. november:
SOBOTA: Vesna Jereb in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic
17. in 18. november:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Aleš Čebulj
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar
24. in 25. november:
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
1. in 2. december:
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Janja Petrič in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Majda Erzal in Viktor Erzar

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.

