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LAKOTA, KI NASITI
Zgodovina posta je dolga. Skozi
stoletja so ljudje, ki so hoteli spoznati
Boga ali želeli doživeti globljo izkušnjo povezanosti z Njim in prejeti
duhovne darove, uporabljali post
kot mogočno orodje na svoji poti
duhovne rasti.
V celotnem Svetem pismu beremo, da je postenje veljalo za ključni
del vstopanja v močno in duhovno
dinamično potovanje z Bogom in v
ohranjanje tega odnosa. Za svetopisemski post je bistveno, da se v določenem obdobju odpovemo stvarem
(hrani ...) iz duhovnih razlogov.
Ljudje pogosto mislimo, da se je treba med postom odpovedati le mesu, pa smo
že dosegli namen duhovnega posta. Res je post izjemna priložnost, da premagamo
enega izmed glavnih grešnih nagnjenj, požrešnost, vendar je post priložnost še za
marsikaj drugega.
Post iz duhovnih nagibov prinaša duhovno ozdravljenje, osvobojenje od nezdravih navad in vezi hudega duha in od napačnih pogledov nase, na svet in na Boga.
V človekovo življenje prinaša pravo ponižnost in zavest o lastnih omejitvah. Vsak,
kdor išče Boga, ve, kako pomemben je post na tej poti. Razume ga kot privilegij,
kot ključ k očiščevanju, ki življenje napolni z darom zdravja, prenovljeno življenjsko
močjo, globljo duhovno izkušnjo …
Naj bo to nekaj spodbud, ko se odločamo za osebni način preživljanja letošnjega postnega časa. Naj ta ne temelji zgolj na odpovedovanju hrani, temveč tudi na
osredotočanju na odnos življenja z Bogom in soljudmi.

POSTNA VPRAŠANJA BOGU

Povej mi, Gospod,
zakaj to utrujeno srce
še zmeraj tako hrepeni,
zakaj si mi naredil dušo kot tempelj,
če si Ti prevelik zanjo,
zakaj v svojih načrtih Tvoj blagoslov
včasih doživljam kot prekletstvo,
zakaj namesto kruha in ribe
včasih dobim le kamen in kačo;
povej, čemu Te znova objemati,
če vedno pobegneš iz objema;
čemu pripravljati gostije,
če Tvoj stol ostaja prazen;
čemu mi bodo vse radosti,
če te nobena ne nadomesti?
Povej mi, Gospod,
zakaj po vseh svojih porazih
še zmeraj pobiram ogorke upanja,
zakaj ob neštetih odnosih
na koncu vsi ostajamo brezdomci z grobovi,
zakaj svojim bližnjim šele po smrti
pripovedujemo, kako jih imamo radi;
povej, čemu nam bo modrost glave,
če se ni ugnezdila v srcu;
čemu iskanje in tekanje za drugimi,
če pa sebe še nismo našli;
čemu naj ohranjam ogenj v srcu,
če si z njim opečem telo;
čemu mi vsa doživetja s Teboj,
če jih ni mogoče z nikomer deliti?
Povej mi, Gospod,
zakaj me odgovori drugih ne zadovoljijo,
zakaj mi ljubezni drugih ne zadoščajo,
zakaj me svoboda brez Tebe ne veseli?
Bom moral na odgovore čakati
vse tja do vstajenja?

p. Pavle Jakop

OTROŠKI KOTIČEK
KAKO OTROCI RAZUMEJO LJUBEZEN?
Kot odnos med fantom in dekletom:
- Za to je potrebno, da se fant in dekle razumeta, se imata rada, zaupata drug drugemu, sta prijazna drug do drugega. (Patricija)
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- Fant in dekle se imata rada, se spoštujeta, sta prijazna drug do drugega in si zaupata. Nista nesramna
drug do drugega. Pogosto se vidita. (Erika)
Ljubezen do družine:
- V družini se imamo radi. Si govorimo lepe besede. Se
spoštujemo in si zaupamo. (Nadja)
- Da se imajo družinski člani radi, se razumejo in si pomagajo. Ljubezen do družine je pomembna, saj člani
dobijo občutek pripadnosti. (Špela)
- V družini te imajo vsi radi in te nikoli ne razočarajo. (Tea)
Ljubezen do prijateljev:
- Do prijatelja se lepo vedeš, ga pozdraviš in mu odgovoriš ali ga prosiš s prijaznimi
besedami. S prijateljem se pogovarjaš enakopravno. (Tina)
- Prijatelji so zelo pomembni, ker ti pomagajo, te poslušajo, s tabo rešujejo težave.
Če se skregamo s prijatelji, nam je težko pri srcu in se zato hočemo pobotati. Pravi
prijatelji so ob tebi vedno, ko jih potrebuješ, zato jim moramo to njihovo ljubezen
in potrpežljivost vračati. (Ana)
- Pomembno je, da sem dober in prijazen prijatelj in da rad pomagam. (Matevž)
Prijetno čustvo do nekoga:
- Dve osebi se spoštujeta in se imata radi. (Manca)
Ljubezen do naroda:
- Spoštuj svoj narod. Ne želi si druge narodnosti. Spoštuj navade in običaje svojega
naroda. (Žiga)
- Ta ljubezen se mi zdi zelo pomembna. Pomeni – bodi ponosen na svojo domovino
in jo spoštuj. (Davor)

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
OB DNEVU STARŠEV

Ne moreš živeti brez ljudi, ki te imajo radi in za katere si vreden truda, ki s teboj delijo veselje in žalost
in imaš v njihovih srcih svoje bivališče. In ne moreš
živeti brez ljudi, ki jih imaš rad in ki so vredni tvojega
truda in se zanje čutiš odgovornega.
Rojeni smo, da bi bili zavarovani in da bi varnost nudili. Rojeni smo, da bi bili ljubljeni in da bi ljubili.
Moja najlepša zamisel, pravi Bog, je moja mati.
Če ne bi bilo matere, bi bile naše hiše puste in prazne. Nikoli ne bi govorili o svojem
rojstnem kraju, o svojem domu.
Kdo bi nam pokazal, da nas ljubi, kdo bi nas naučil živeti?
Kdo bi nas zvečer poljubil na čelo, čigava roka bi nas zjutraj prebudila v nov dan, če
ne bi bilo tvoje roke, mama?
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Kdo bi nam prvi pokrižal čelo in govoril o Očetovi dobroti, če ne bi bilo tvojega
pojočega glasu in tvojega sladkega nasmeha?
Tudi Jezus je potreboval mater, da se je mogel roditi in tako pokazati, kako nas nebeški Oče ljubi.
Draga mama, hvala ti, ker si tudi ti skupaj z Marijo spregovorila: »Zgodi se
tvoja volja in me sprejela!« Danes, na tvoj praznik, se še posebej zahvaljujemo za
dar življenja in ljubezni.
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

Bog želi, da sem srečen in mi je dobro.
Zakaj torej hoče, da se mučim s postom?

Župnik je pripravil uro verouka za deveti razred
pred pepelnično sredo. Takoj, ko je začel govoriti o
postu, je Matej vprašal: »Ali je greh, če ‹uživam› na
morju?«
Župnik mu je odgovoril z vprašanjem: »Kaj pa je
zate ‹užitek›?«
Iz teh dveh vprašanj se je razvila pogovorna priprava na postni čas, ki morda res še ni čas za morske
užitke, je pa čas, da se vsi vprašamo, v čem je »point«
(=bistvo) »mučenja«, odpovedovanja in »posuvanja« s pepelom. Kaj nam je tega treba?
Bog želi, da je Matej srečen, da uživa, da se veseli in smeji, da diha s polnimi pljuči, da
se druži s prijatelji, da klepeta, poje, pleše in da se njegovo srce ob tem užitku napolni
z brezmejnim čudenjem, občudovanjem veličine božjega stvarstva in neskončne hvaležnosti za vse to, kar mu je Bog dal. In da ob tem užitku začuti Božjo bližino, veselje
in smeh Boga, ker je Njegov Matej srečen. In prav tako kot Matej, tudi vsak izmed nas.
Bog je vsakega med nami ustvaril za veselje in srečo.
Lahko pa bi Mateju pri njegovih petnajstih letih užitek na morju predstavljalo vse kaj
drugega: ponočevanje, pijančevanje, droga, razuzdano življenje, dirkanje z motorjem ...
Matej morda v tem ne bi videl ničesar slabega, Bog pa bi gotovo trkal na njegovo vest in
se ne bi veselil njegovega uživanja. Ne zato, ker bi bil sebičen in nesramen, temveč zato,
ker ve, da to za Mateja ni nič dobrega, ne tisti trenutek, ne kasneje.
Zdaj pa še nekaj iz domačih logov: trgovine v Cerkljah so zjutraj in po šoli polne ot4

rok, ki si privoščijo užitke v obliki sladkarij in ‚slanarij‘. Sladkor v obliki želejastih črvov,
medvedov, srčkov, kislic in zaloge maščob ter soli v obliki čipsov in smokijev. Zelo
priljubljena pijača je Red Bull. Otroci so mi že velikokrat povedali, da to ni alkoholna
pijača in jo lahko kupijo brez težav, ne glede na to, koliko so stari. Pravijo, da jo pijejo
zato, ker je tako dobrega okusa. Gotovo je podobno v vseh osnovnih šolah po Sloveniji in ne samo v Cerkljah.
Na to temo sem iz ust učiteljice na roditeljskem sestanku slišala približno takšen
komentar: »Saj ne da smo »fovš« vašim otrokom. Z vsem srcem privoščimo vam in
vašim otrokom, da imate toliko denarja, da si lahko kupite vse, kar vam srce poželi. Pa
vendar vemo, da v večini primerov ni tako, da se marsikatere družine mukoma prebijate skozi mesece. Pri tem pa otroci ne samo da zapravljajo denar v trgovini. Šolskih
malic, ki jih vi, starši plačate, ne pojejo, v svoje mlado in zdravo telo pa dan za dnem
vnašajo »samo zdravje« v obliki čipsov, bombonov in Red Bullov.«
Popolnoma se strinjam z njo in dodajam še to, da nihče ne pričakuje, da bodo naši
otroci v tem času preobilja živeli kot asketi in jim ne bomo privoščili nobenega priboljška, ki se nam ponuja in so nam na voljo na vsakem koraku. Resnici na ljubo se tudi
sami velikokrat borimo z istimi skušnjavami.
Pa vendar morata vsaka mama in oče, ki želita, da je njun otrok resnično srečen,
postaviti meje, ob katerih pa ima otrok pogosto občutek, da mu starša užitek in srečo
kratita.
Bog pa je naš popolni oče in popolna mama.
Ob vstopu v postni čas se torej sprašujem in poskušam slišati Boga, kje sem jaz in
kaj je tisto, kar želi od mene. Želim slišati, k čemu me nagovarja. Prosim ga, naj ne gledam okoli in ne kažem s prstom, kako se postijo ali ne postijo drugi, temveč prosim,
da bi odgovorila na to, k čemur Bog vabi mene.
‚Point‘ tega, da se ‚matram‘ je torej v tem, da me Bog po vseh odpovedih, žrtvah in
dobrih delih obrača v pravo smer, usmeri na pravo pot, k sebi in bližnjemu. Bog želi,
da se zavem, da Nanj lahko vedno računam in da sama delam tako, da ljudje, ki jih
srečujem na poti, lahko računajo name.
V DMC-ju bomo v tem postnem času z vsemi svojimi dejavnostmi delali in se trudili
za to, da se bomo obračali v pravo smer in hodili po pravi poti.

USTALJENE REDNE DEJAVNOSTI DMC-ja:

VSAK DAN (12:00–17:00) pomagamo pri šolskih obveznostih.
Ob PONEDELJKIH (19:00–20:00) imamo angleščino.
Ob SREDAH (20:00–21:00) imamo nemščino.
Ob ČETRTKIH popoldne (16:00–18:00) ustvarjamo na ustvarjalnih delavnicah. V
marcu bomo izdelovali:
- 7. marec: pomladno ptičjo hiško,
- 14. marec: pomladni venček,
- 21. marec: darilo za mamico,
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- 28. marec: veselega metulja.
Ob PETKIH dopoldne (10:00–11:30) se
igramo z otroki,
ki ne hodijo v vrtec.
Ob SOBOTAH zvečer se v naših prostorih
družijo mladi.
Srečanja za pare in zakonce tečejo po ustaljenem redu.
Prav tako tudi Gost meseca, ki bo v ponedeljek, 11. marca, frančiškan p. Ambrož
Arko.
S pomočjo naših pridnih animatorjev se birmanci intenzivno in prijetno pripravljajo
na prihod Sv. Duha.
Vsi ste vedno dobrodošli!
Irena Zajec

SAJ NE BO NIČ

JESEN ŽIVLJENJA

Ljudje smo zelo različni. Eni vidijo v vsem kaj dobrega, drugi najprej
slabo. Od nas samih je odvisno, kako stvari vidimo.
Seveda je naše gledanje odvisno od marsičesa. Nekaj prinesemo s
seboj, je bilo zapisano v gene. Nekaterim je po naravi dano, da vidijo
svet okoli sebe v bolj rožnati luči kot drugi. Precej je odvisno tudi od
vzgoje, ki smo je bili deležni od najzgodnejšega otroštva naprej, pa
tudi od življenjskih izkušenj. Kdor je doživel veliko razočaranj, je veliko bolj previden in nezaupljiv pri srečevanju z ljudmi.
Prav je, da se vprašamo, zakaj se odzivamo tako, kot se. Morda pa
bi se dalo vendarle drugače, bolj pozitivno? Ob takih razmišljanjih
marsikdo reče: »Saj ne bo nič! Nima smisla, da se s tem sploh ukvarjamo. Škoda energije!« Večinoma se da kaj spremeniti na bolje. Spremembe pozitivnega mišljenja so
pomembne predvsem za nas same. Človek, ki misli pozitivno, bolj polno živi.
Nekateri že vnaprej zavrnejo vsako možnost, da bi lahko nastalo kaj dobrega. Mogoče res ne bomo mogli doseči velikih sprememb svoje družbe, lahko pa izpolnimo sebe.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
Dragi človek!

Dolgo te že ni bilo k meni. Praviš, da nimaš časa. Zaseden si s službo, z domačimi
opravili in s številnimi obveznostmi. Nimaš časa sedeti pri meni. Jeziš se, ker moraš za
vsak zdravniški recept dolgo čakati pred ambulantami. Poleg tega meniš, da ti nobeno
zdravilo kaj dosti ne koristi. Vse te boli: od glave do križa, od želodca do kosti. Krhajo
se družinske vezi, resnica izgublja veljavo, slovenski narod vse bolj krvavi. Najbolj pa
te boli duša. Duša ti drhti zaradi pomanjkanja upanja in vere. Tvoj duh trpi, bolan si.
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Zato pridi k meni! Ne bo ti treba dolgo čakati v čakalnici. Vsak kotiček v cerkvi je prost, da se srečava iz oči v
oči, le ozri se k oltarju, k tabernaklju dvigni pogled. Tam
te čakam v »beli obleki« ljubezni. Ne, ne bom te zbadal z
očitki, ne bom rentgensko pregledal vseh tvojih slabosti.
Ne boj se, ne bom te sodil. Tudi operiral te ne bom, zato,
da bi te naredil popolnega. Samo ljubil te bom. Nič ti ne
bo treba plačati, vse bo zastonj. Samo pridi! Vzemi si čas
za mojo terapijo in, prosim, veruj vanjo!
Tvoj osebni zdravnik Jezus v evharistiji.
Vir: Družina, 7/12

Odšli so …
OB SMRTI ANE PROSEN SO DAROVALI za svete maše: Vovkovi iz Dobrave, 3
maše, Marinka Likozar iz Predoselj, Ani Rahne iz Vižmarij, 2 maši.
OB SMRTI JOŽICE SUŠNIK SO DAROVALI za svete maše: sosedje, 6 maš, Udamovi, 2 maši, Boštetovi, 2 maši.
OB SMRTI FRANCIJA BRANKOVIČA SO DAROVALI za sveto mašo: Zormanovi,
Jelka, Sever, sestra, teta Pavla.
OB SMRTI CILKE KURALT SO DAROVALI za svete maše: sestra Tika, 3 maše, Ovnovi z Grada, 3 maše, nečak Jani z družino, nečakinja Milena, Erna in Simon Meglič,
sosedje, sestrična Marjeta Martinjak, sestrična Angela Ahčin, sestrična Milka Hudobivnik, Hribarjevi iz Velesovega.
OB SMRTI MARIJE KOVAČ SO DAROVALI za svete maše: sin Branko in domači, 4
maše, Vovkovi iz Cerkljanske Dobrave, 2 maši, Darinka in Kožarjevi iz Zaloga.
OB SMRTI FRANCIJA PAVLIČA JE DAROVALA za Cerkev Simona Možina.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj
in večna Luč naj jim sveti.

MODROSTI V ZGODBAH
Doktorat

Za grmom je sedel zajec in nekaj pisal. Mimo pride lisica in ga vpraša: »Kaj pišeš,
zajec?«
»Doktorsko disertacijo,« odgovori zajec.
»Kakšna temo pa obravnavaš?«
»Kako odreti lisico.«
»Slabič, kako si upaš?« zavpije lisica, zgrabi zajca in ga odvleče v grm, iz katerega se
zaslišijo kriki obupa.
Kmalu iz grma pride tudi zajec in nadaljuje s pisanjem. Čez čas pride mimo volk.
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»Kaj pišeš?« volk vpraša zajca.
»Doktorsko disertacijo,« odgovori zajec.
»O čem?«
»Kako odreti volka,« odgovori dolgouhec.
»Kako si upaš?« zakriči volk. Zgrabi zajca in ga
odvleče v grm, iz katerega se zasliši obupen krik.
Spet se iz grma prikaže zajec, takoj za njim pa medved, ki zajcu pravi:
»Si videl? Ni pomembno, kakšno temo si izbereš za
doktorsko disertacijo. Pomembno je, kdo je tvoj mentor!«
Zgodba iz knjige Zgodba zate, zgodbe je zbral Božo Rustja.

ZA DOBRO VOLJO
RAJ – Sinček je med potjo k sveti maši vprašal očeta: »Očka, kdo je bila Adamova
tašča?« – »Adamova tašča?« – »Adam ni imel tašče. To je bil raj!«
SLUŠNI APARAT – »No, babi, kako si kaj zadovoljna z novim slušnim aparatom?« –
»Odličen je! Odkar ga imam, sem že trikrat spremenila oporoko!«
PETELIN – »Zakaj petelin zgodaj zjutraj poje?« – »Zato ker, ko kokoši vstanejo, ne
pride do besede!«
SMUČANJE – Mujo in Haso gresta na zimsko olimpijado. Mujo bo tekmoval, Haso
bo njegov trener. Odločita se, da bo Mujo tekmoval v slalomu. Na usodni dan se Mujo
požene iz štartne hišice in se pelje kar naravnost. »Mujooo, zavijaaaj!« se za njim dere
Haso. – Mujo pa ga takoj uboga: »Aaaauuuu, aaaauuuu ...«
ŠKOT IN MRAZ – »Kaj naredi Škot, ko ga zebe?« – »Usede se k sveči.« – »In kaj naredi, če ga še bolj zebe?«»Prižge jo.«
ZAMUDA – Janezek deset minut prepozno prihiti v šolo. Na vratih sreča ravnatelja,
ki zasika: »Deset minut prepozen!« – Janezek pa: »Jaz tudi.«
ZAMUDA – V gostilno vstopi izredno močan možakar, vzame v roko limono in jo
stisne, kolikor jo more, in nato reče: »Kdor koli iz te limone stisne vsaj še eno kapljico,
dobi 500 evrov.« Seveda vsi poskušajo, a nobenemu ne uspe. Nato pristopi majhen, suh
možakar in reče: »A lahko tudi jaz poskusim?« – »Hahaha!« se mu vsi smejijo in mu dajo
limono. On kot za šalo iz nje iztisne še 6 kapljic. Vsi od začudenja debelo gledajo in na
koncu le vprašajo: »Kako je pa tebi uspelo, če nam nikakor ni?« – On pa odgovori: »Hja,
jaz sem iz davčne.«
HITROST – Na tehničnem pregledu avtomobila: »Pa saj nimate merilca hitrosti! Kako
sploh lahko veste, kako hitro vozite?« – »Čisto preprosto: pri 50 kilometrih na uro se
tresejo odbijači, pri 80 kilometrih na uro vrata, pri 100 kilometrih na uro pa moja žena!«
MORNAR – »Bili ste torej 20 let pri mornarici; to pomeni, da ste zagotovo videli veliko sveta!« – »Žal ne, kajti vtaknili so me v podmornico!«
NENAVADNA SMRT – Gospod Novak pripoveduje svojim sodelavcem: »Moj sosed
je umrl. Smrt ga je presenetila med spanjem« – »Strašno! Torej on za to še sploh ne ve?«
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OBVESTILA
PREDSTAVITEV PRIPRAVNIKOV NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

V želji, da se celotna župnija zave pomena priprave na birmo, bomo mlade predstavili med deseto sveto mašo v nedeljo, 10. marca. Celotno občestvo bomo prosili za
molitveno podporo. Vsi, ki ste pripravljeni z molitvijo podpreti birmance, boste lahko
postali njihovi »duhovni botri«. Naloga duhovnega botra je, da za birmanca redno
moli. Ovojnice z imeni birmancev in navodili bodo na voljo pri verskem tisku.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Seja ŽPS bo v četrtek, 14. marca, po sveti maši. Člane ŽPS prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite. Z nami bo p. Branko Cestnik. Govorili bomo o misijonu v sodobnem času.
Župnijski pastoralni svet se je na februarski seji seznanil z upravljanjem župnijskega
premoženja. Župnik je pojasnil, da je pri upravljanju župnijskega premoženja treba
upoštevati davčno zakonodajo, ki v našem primeru narekuje ustanovitev gospodarske
družbe, ki bo upravljala župnijske gozdove. Ime novoustanovljene družbe je CERKLJE,
storitve d. o. o. ali krajše CERKLJE d. o. o.
ŽPS je sprejel tudi sklep, da župnijsko dvorano poimenujemo po škofu Jožefu Kvasu.
Predlog je bil sprejet. Uradni naziv dvorane bo Dvorana Jožefa Kvasa.
Obrazložitev: Letos obhajamo 100-letnico rojstva Jožefa Kvasa. Rojen je v Zalogu,
naš rojak, duhovnik, pomožni škof … Slovesnost bomo pripravili 22. septembra, na
Slomškovo nedeljo. Eno izmed sobot v septembru pa bo v župnijski dvorani predstavitev življenja škofa Kvasa, ki jo bo pripravil g. Maks Ipavec, njegov nečak. Slikar Tomaž
Perko bo narisal škofov portret, ki bo krasil dvorano.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST

G. župnik bo od 15. do 23. marca odsoten, ker se bo udeležil romanja po Sveti deželi
za duhovnike in študente Svetega pisma. Romanje po Jezusovi rojstni deželi bo vodil
prof. dr. Maksimilijan Matjaž. V času župnikove odsotnosti v župnišču ne bo rednih
uradnih ur. Uradne ure bodo v torek, 19. marca, in v četrtek, 21. marca, ko bo v Cerkljah
g. kaplan Marko.

VSESLOVENSKO SREČANJE OČETOV, MOŽ IN SINOV 2019

Spoštovani očetje, možje in sinovi. V imenu slovenske škofovske konference vas
iskreno vabimo na 2. vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov pod naslovom: Srečen in uspešen? Zbrali se bomo v soboto, 16. marca 2019, v Ljubljani v Zavodu sv.
Stanislava na Štuli 23 v Ljubljani. Začnemo ob 8:30. Ob 9:30 bo sv. maša, ki jo bo vodil
p. Viljem Lovše DJ. Po maši nam bo spregovoril p. Branko Cestnik, za njim pa Steve Telzerow, pastor. Po skupnem kosilu se bomo v majhnih skupinah pogovarjali in izvedli
še delavnice o odnosu do denarja in o pornografiji. Prisluhnili bomo trem pričevanjem
in skupaj slavili Boga. Med seboj bomo izmenjali nekaj moške moči in spodbude, ki
jih potrebujemo za vse, kar današnji ritem življenja od nas zahteva. Bog računa na
vsakega izmed nas, pa tudi vsi naši bližnji in sodobniki nas potrebujejo. Dobrodošli vsi
očetje, možje in sinovi. Veselimo se skupnega srečanja.
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PREDSTAVITEV KNJIGE DR. IVANA ŠTUHECA

Dr. Ivan Štuhec bo v soboto, 30. marca, ob 19:00 predstavil knjigo »Slovenija brez
Patrie in Zvonov«. Predstavitev bo potekala v prostorih župnijske dvorane v Cerkljah.
Štuhec v knjigi pripoveduje, da sta bili aferi Patria in Zvon zlorabljeni za politične namene. Razkriva, da sta bila oba holdinga (Zvon 1 in Zvon 2) zmožna splavati iz krize,
saj je takšen potek predvideval sanacijski program tuje finančne družbe. Vendar se s
takšnim potekom ni strinjala NLB, kar je sprožilo nameren potop Zvonov. Ista NLB pa
je v istem času prala iranski denar. Organizator predavanja je Župnija Cerklje.

31. MAREC: MED MAŠAMI NAS BO NAGOVORIL DR. IVAN ŠTUHEC

Eden izmed sklepov seje Slovenske škofovske konference, ki je bila septembra 2018,
se glasi: »Zbiranje sredstev za odkup kompleksa Vrbanska – prostorov Zavoda Antona Martina Slomška: Škofje so dr. Ivanu Štuhecu podelili dovoljenje za obiske vseh
slovenskih župnij, v okviru katerih jim bo izročil zloženke, plakate ter jih povabil k
donaciji za Zavod. V ta namen se bo z župniki dogovoril za nabirko, s katero bo zbiral
sredstva za odkup omenjenega zavoda.«
Zakaj je sploh treba odkupiti zavod, ki ga je mariborska škofija z darovi vernikov začela graditi pred 80 leti in je bil po mučnem denacionalizacijskem postopku mariborski krajevni Cerkvi vrnjen leta 2006?
Težava stečaja mariborske nadškofije, ki je povezan s propadom obeh Zvonov, je zavod »zadel« zaradi dogovora nadškofije z bankami upnicami in drugimi upniki, da bo
del dolga povrnila tako, da proda vse svoje premoženje. V tej zgodbi se je tako znašla
tudi stavba na Vrbanski, čeprav s hipoteko nanjo ni bilo zavarovano nobeno prejšnje
posojilo. Hipoteka se je zgodila šele potem, ko so banke ugotovile, da mariborska nadškofija posojil ne bo mogla vrniti drugače kakor delno s svojim premoženjem.
Darovi, ki se bodo to nedeljo zbrali pri svetih mašah, bodo namenjeni poplačilu
dolgov Zavoda Antona Martina Slomška. Vsak naj sam premisli, koliko sredstev bo
namenil v ta namen.

PREDSTAVITEV PRIPRAVNIKOV NA ZAKRAMENT
SVETE EVHARISTIJE

Prvoobhajanci, ki se na prejem prvega svetega obhajila pripravljajo v Cerkljah, se
bodo v nedeljo, 7. aprila, pri deseti sveti maši v Cerkljah predstavili župnijskemu občestvu. K sveti maši ste posebej vabljeni starši, dedki, babice, botri in drugi. Po sveti maši
bomo povabili člane župnijske skupnosti, naj za prvoobhajance in njihove družine
molijo in jih tako priporočijo Božjemu in Marijinemu varstvu.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA MARCA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA

Ljudje smo minljivi. Vsakdo izmed nas se bo povrnil v prah in pepel. Na pepelnično
sredo se globlje zavemo svoje minljivosti, saj smo zaznamovani z oljčnim pepelom.
V sredo, 6. marca, je pepelnica, ko velja strogi post. To pomeni, da ta dan ne jemo
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mesa in se samo enkrat najemo do sitega. Strogi post veže vernike od izpolnjenega 18.
leta do začetka 60. leta.
Ob vseh petkih v postu pa se vzdržimo mesa. Zunaj postnega časa smemo zdržek
od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

PEPELNICA

Sveta maša ob začetku postnega časa bo v Cerkljah na pepelnico, 6. marca, ob 18:00.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času bomo vsak petek, na začetku svete maše, molili križev pot. V petek,
5. aprila, bo križev pot pripravljen za otroke.

KRIŽEV POT PROTI STIŠKI VASI

Na prvo postno nedeljo, 10. marca, ob 14:00 ste lepo vabljeni k blagoslovu križevega
pota, ki se začne pri Linetovi hiši in konča na vrhu Grajskega hriba blizu Stiške vasi.
Obuditi želimo staro romarsko pobožnost križevega pota po stezi mimo Podgorškovega znamenja. Dobimo se ob vznožju hriba pri Linetovi hiši. Znamenja križevega pota
je ustvaril in podaril cerkljanski kovač Janez Globočnik, postavili pa so jih naši obrtniki.
Prvo postno nedeljo bomo prisostvovali blagoslovu znamenj in na poti do Stiške
vasi molili postaje križevega pota. Pobožnost bomo sklenili s sveto mašo v Stiški vasi.
Jezusovo trpljenje lahko premišljujemo vse leto. Če si želite družbe, pokličite 070
655 047 (Miroslav Jagodic).

MAŠA V ČAST SV. JEDERT

Opravljena bo v soboto, 16. marca, ob 8:00 na Štefanji Gori.

SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE

Sv. Jožef goduje v torek, 19. marca. Svete maše bodo ob 7:30, 10:00 in 18:00.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI

Praznik bomo obhajali v ponedeljek, 25. marca. Svete maše bodo ob 7:30, 10:00 in 18:00.

TEDEN DRUŽINE

V Cerkvi na Slovenskem med 19. marcem, ko praznujemo god sv. Jožefa, in 25. marcem, ko obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja, tradicionalno obhajamo teden
družine. V središču letošnjega tedna naj bi bile letos družine z majhnimi otroki. Zato je
moto tedna »Majhni koraki«. Vsaka pot v veri se začenja z majhnimi koraki. Mladim
želimo približati, male korake, ki jih na poti vere lahko naredimo sami.

Ob starševskem prazniku
Gospod Jezus!
Na današnji praznik ti izročamo družine, posebno vse matere. Pomagaj jim, da
bodo vestno izpolnjevale svoje poslanstvo. Z ljubeznijo naj sprejemajo svoje
otroke, kot je sprejela Tebe tvoja mati Marija. Daj moči našim mamam, da bodo
krščansko vzgajale otroke in zanje molile.
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 9. marec:
Skupina Češnjevek

SOBOTA, 16. marec:

Skupina Sp. Brnik – Pšata

SOBOTA, 23. marec:

Prva skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 30. marec:

Druga skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 6. april:

Prva skupina Dvorje

BRALCI BERIL:
9. in 10. marec:
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: birmanci
16. in 17. marec:
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Marinka Mušič
NEDELJA – 10.00: Josip Mihalic in Miha Zevnik
23. in 24. marec:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Urška Janežič
NEDELJA – 10.00: Tilen Globokar in Marta Jagodic
30. in 31. marec
SOBOTA: Urška Močnik in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
6. in 7. april:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Viktor Erzar in Majda Erzar

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.
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