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7 navad dobrih staršev
Kaj je tisto, kar iz starša naredi dobrega starša?
1. Prisotnost. Najboljše darilo, s katerim zagotovite, da se bo vaš otrok počutil varnega, je vaša prisotnost. Nobena igrača, nobena risanka ali karkoli drugega ne more
nadomestiti vaše prisotnosti. Če boste prisotni, se bo otrok počutil bolj pomembnega,
varnega in vrednega.
2. Sodelovanje. Biti prisoten je odličen
začetek, vendar je treba paziti, da prisotnost
ni le telesna, medtem ko sta srce in um oddaljena. Potrebno je sodelovanje. Igrajte se z
njim, jejte skupaj, spite skupaj, predvsem pa
uživajte skupaj in se zabavajte.
3. Potrpljenje. Pridejo trenutki, ko boste
z živci na koncu. Vendar otrok ni odgovoren
za vaše občutke. Je le takšen, kot je. Na starših je, da so potrpežljivi in da sprejmejo dejstvo, da se otrok nikoli ne bo obnašal tako
kot odrasel.
4. Poslušanje. Otroci želijo komunicirati. Če jim resnično prisluhnemo, se lahko
marsičesa naučimo in se lahko veselimo, ko pogledamo na svet z njihovimi očmi.
5. Učenje. Otroci nas lahko ogromno naučijo o življenju, o ljubezni, o svetu. Na vse
gledajo z drugačnimi očmi in vidijo stvari preprosto take, kot so.
6. Razvoj. Vaš slog starševstva ni nekaj »zacementiranega«. Če najdete nekaj, kar
pri vas ne »deluje«, razvijajte svoj slog starševstva v tisto smer, ki je v dobro vašega
otroka in vas.
7. Ljubezen. Ljubezen je najpomembnejša. Ljubite brezpogojno, z odprtimi očmi,
odprtim srcem in rokami, ki so vedno pripravljene na objem.
Maja Vovk, www.iskreni.net

KOTIČEK ZA OTROKE
Nariši na mizo na sliki spodaj nekaj čaš in krožnikov.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Nekaj dejstev za lažje razumevanje zakramenta sv. spovedi
Kako se je spoved razvijala v Cerkvi?
Na začetku je veljalo prepričanje, da se
ljudje s krstom znebijo vseh svojih grehov
– in da preprosto ne grešijo več. Vendar
so kmalu videli, da se greh kljub temu dogaja. Potem so mislili, da lahko ljudje po
krstu le še enkrat prejmejo to odpuščanje. Pozneje je prišlo v navado, da so tako
imenovane »glavne grehe« priznavali javno pred občestvom: to so bili odpad od
vere, umor in prešuštvo. Šele pozneje so
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uvideli, da lahko vse grehe kadarkoli priznajo pri zakramentu spovedi. Tako je prišlo
do tega, da posamezen grešnik pride do duhovnika in se pred njim spove. Mimogrede, takrat je nastala tudi »spovedna molčečnost«. Vendar pa pri vsem razvoju darilo
odpuščanja grehov v jedru ostaja isto.
»Spovedna molčečnost« – to zveni napeto …
Saj tudi je napeto. Vsak spovednik mora biti pripravljen, da raje umre, kot pa pove
naprej kaj od tega, kar mu je bilo zaupano pri spovedi. Tudi ne sme nikomur ničesar
namigniti, da tako tudi posredno ni mogoče razbrati, kdo se je česa spovedal.
… Če me spovednik pozna – potem si bo torej slabo mislil o meni, ko me bo
naslednjič srečal, ali ne?
Najbrž ni nobenega spovednika, ki ne bi pri vsaki spovedi imel globokega spoštovanja do spovedanca: bodisi občuduje, kako malo se ima kdo spovedati, ali pa strmi nad
pogumom, ko kdo pred pokoro prizna težke prestopke. Vedno pa je srečen, da lahko
posreduje Božje odpuščanje. Vsaka pokončna spoved duhovniku pove: Ti sam moraš
postati še boljši kristjan. Mimogrede, spovednik ne sme nikoli dopustiti, da bi vsebina
spovedi kakorkoli vplivala na njegov odnos do spovedanca. Tudi po končani spovedi
ne sme nikoli omenjati vsebine spovedi.
Mi mora spovednik vedno podeliti odvezo?
Če spovedani grehe resnično obžaluje, mu spovednik ne sme odreči odveze. Prav
tako ne sme ničesar kritizirati!
Vir: Youcat – Spoved

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

April

Na DMC-ju bodo tudi v aprilu potekale REDNE DEJAVNOSTI:
– 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:
 4. 4.: zagugaj se v svet domišljije,
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 11. 4.: vrečke iz blaga,
 18. 4.: velikonočna delavnica,
 25. 4.: Pozorko in družabne igre,
– 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:
o v ponedeljek, 8. aprila, bo gostja meseca aprila igralka mariborske drame, eden
najvidnejših obrazov slovenske gledališke
in filmske scene, Milada Kalezić. Številnim
se je vtisnila v spomin v kultnem filmu To
so gadi z izjavo: »Jok, brate, odpade.«. Leta
2011 je prejela najvišje igralsko priznanje –
Borštnikov prstan; v srednjih letih je globoko začutila, da je svet ateizma brez vere
ne napolnjuje. Začela je iskati Boga, vendar tudi ta pot ni bila preprosta in kratka.
Naposled je našla Boga, našla je svoj notranji mir in smisel bivanja;
o veruje in odkrito živi ter pričuje za vero. Tudi pri podelitvi Borštnikovega
prstana je v zahvalnem govoru povedala, da je vse, kar ji je bilo dano v življenju, dar, za katerega je Bogu neizmerno hvaležna;
o je pravoslavne vere, vendar se z veseljem udeležuje in sodeluje tudi pri katoliškem obredju. Njeno pričevanje bo zanimivo in prepričljivo. Kot vrhunska
igralka zna tematiko poslušalcem predstaviti na zelo simpatičen in na trenutke hudomušen ter šaljiv način,
– mladi animatorji pridno nadaljujejo s pripravami na poletni oratorij.

POLEG TEGA bo v mesecu aprilu:
– delavnica: Ženska sem, ki jo bosta vodili Estera in Kelly. Potekala bo 1., 8. in 14.
aprila ob 20.00. Vabljene ženske od 20. leta naprej.
– na cvetno soboto, 13. aprila, bomo od 16.00 dalje na Centru izdelovali butarice.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Material dobite pri nas. Prav tako ne potrebujete predznanja, saj nas bodo sovaščanke uvedle v umetnost izdelovanja
butaric.
Vsi ste vedno dobrodošli!
Irena Zajec
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JESEN ŽIVLJENJA
Iskren pogovor
Iskren pogovor je nekaj zelo dragocenega v vseh življenjskih obdobjih. Ko
je človek v stiski, ko zboli, ko umira, pa
je še posebej nenadomestljiv, čeprav se
v takšnih okoliščinah dogaja največ napak. Mnogi ljudje še vedno niso dojeli,
da laž nikoli ni rešitev, da nič ne pomagamo, če olepšujemo stvari, če si izmišljujemo in lažemo in seveda sami vemo,
da to, kar rečemo, ni res. Največkrat se
to dogaja zato, ker se bojimo govoriti
resnico in ker nas skrbi, kako jo bo človek v stiski sprejel.
Znanka je pripovedovala, kako je več kot dva meseca obiskovala staro gospo, ki je
zelo oslabela. Veliko sta se pogovarjali, zelo iskreno. Videti je bilo, da jo bolnica sprejema in ji zaupa. Znanka se s hvaležnostjo ozira na čas, ki ga je preživela z gospo. Pravi,
da se je od nje veliko naučila. Vse to se je dogajalo v lepem okolju, tik pod gorami.
Stara gospa je imela rada naravo. Ko je bila še zdrava, je z veseljem hodila v hribe, zdaj
pa je vse opazovala samo skozi okno. Nekega dne je spremljevalki postavila vprašanje:
»Ali mislite, da bom spomladi še šla ven na sprehod? Tako zelo bi bila tega vesela.«
Odgovor se je glasil: »Res ne vem. Raje računajva s tem, da bova naravo opazovali skozi
okno. To bo vedno mogoče, ali ne?« Gospa je bila zadovoljna. Vedela je, da bo njena
spremljevalka naredila vse, kar bo mogoče, da bi ji polepšala življenje.
Prepričan sem, da bi se našlo veliko ljudi, ki bi na vprašanje odgovorili: »Seveda
boste šli spomladi ven. Prav gotovo.« Pri sebi pa bi si mislili: »Kje neki, ali ne vidi, da komaj še živi!« V njunem odnosu bi se začelo pojavljati nezaupanje zaradi neiskrenosti.
Ob nekom, ki je neiskren, se človek počuti manj varnega in mu ne more popolnoma
zaupati. Vse to se dogaja brez besed in zelo intenzivno. Ne velja samo za čas bolezni in
umiranja, ampak za vsa življenjska obdobja.
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PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
Gospod, dovoli, da sedem k tebi
»Oglasim se pozneje, nimam časa. Ne morem čakati, nimam časa. Ne morem sprejeti te zadolžitve, ker nimam časa. Rad bi pomagal, pa nimam časa.«
Nihče nima več časa. Otrok se mora igrati. Učenec se mora učiti. Mladina se ukvarja s športom. Mladoporočenci opremljajo
stanovanje. Starši se morajo ukvarjati z otroki, stari starši z vnuki. Bolniki imajo skrbi
sami s seboj. Za umirajoče pa je prepozno.
Ali se je Bog Oče zmotil v svojih računih
in so vse ure in vsi dnevi prekratki? On, ki
biva zunaj časa, se najbrž smeje, ko nas gleda, kako se bojujemo s časom.
Neštetokrat se spomnim čudovite misli indijskega pesnika Rabindrnatha Tagoreja: »Gospod, dovoli, da smem za nekaj trenutkov sesti k tebi – začeto delo bom
že pozneje končal.« Te njegove besede mi vedno sežejo v srce. Spremljajo me kot
kakšna lepa melodija. Včasih mi zvenijo v ušesih še ponoči. »Gospod, dovoli, da za nekaj trenutkov sedem k tebi,« zašepetam in nenadoma postanem lahka kot pero. Moj
Bog je pri meni. Mirna in srečna sem. Ne potrebujem ničesar več.
Naj ne bo naš post samo v tem, da bomo na veliki petek jedli nekoliko manj, kar bo
dobro delo ne samo našemu zdravju, ampak bo dobro tudi za našo vitko linijo. Naj ne
bo naš post samo v tem, da ob petkih ne bomo jedli mesa, najedli pa se bomo slastnih
štrukljev ali odličnih palačink.
V tem postnem času si vzemimo predvsem čas za Boga. Ne hlastajmo toliko za tem,
kar se dogaja okoli nas. Naj nas ne zadušijo vsakdanje delo in opravki.
Vir: Roža Gantar, Družina
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»Odšli so …«
OB SMRTI DANICE KOŽELJ SO DAROVALI za svete maše: Pogačarjevi, 2 maši,
sorodnik Tone Koželj.
OB SMRTI MARKA JENKA SO DAROVALI za svete maše: Orlovi iz Dvorij, 4 maše,
sestrična Cilka iz Vopovelj, bratranec Janez iz Voklega, bratranci Janko, Ciril in Štefan
iz Vopovelj, 5 maš, Zormanovi in Milena, 5 maš, Zevnikovi, Andrejčevi, 2 maši, brat
Tomaž, 5 maš, brat Franci, 5 maš, Jože Kosem, 2 maši, Jože Kosem, mlajši, Ropotarjevi,
Hacinovi in Boštičevi, 5 maš, Marija Kosem Bonča, Irena Šmajc, Kajetovi, 2 maši, družina Zidar iz Šmarja pri Jelšah, soseda Marinka, sosedje, 6 maš, Ana Jenko, Marija Šmid,
2 maši, družina Franca Šinka, 2 maši, Bajdovi, 2 maši, Bavantovi, 6 maš, Birtovi iz Suhe,
3 maše, Milka in Mirko Šarlija.
OB SMRTI MARKA JENKA SO NAMESTO SVEČ NA GROB POKOJNEGA DAROVALI za obnovo župnijske dvorane.
OB SMRTI MARKA JENKA SO DAROVALI za gregorijanske svete maše domači.
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Trajna lepota, trdno zdravje in resnična moč človeka je znotraj – v njegovi duši, v
srcu, ki je vedno polno ljubezni, ker se napaja ob viru Ljubezni. (Valentina Rudolf)
Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, in očistite srca, ljudje
z razdvojeno dušo. Ponižajte se pred Gospodom in vas bo povišal. (apostol Jakob)
V nekem smislu je strašno, vendar je res, in vsakdo, ki vsaj malo pozna človekovo
srce, bo čutil: nobene stvari se človek tako obupno ne oklene kakor svojega greha. In
zato: popolnoma odkrito, globoko, do kraja iskreno, povsem neprizanesljivo priznanje
grehov je popolna ljubezen. (Ladislav Boros)
Na veliki petek nas duhovnik pozove, naj počastimo Kristusov križ … Pojdimo ga za
njim tudi mi poljubit! To poljubljanje mora poseči v vse naše življenje, saj s sovraštvom
v srcu ali v strasti zakopan ne moreš iskreno poljubiti Odrešenika. (Janez Oražem)
Ko se veselite, poglejte globoko v svoje srce in spoznali boste, da vam prinaša veselje
prav tisto, kar vam je zadalo bolečino. (sv. Frančišek Saleški)
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ZA DOBRO VOLJO

»Gospod profesor, pridite!
Mislim, da sva našla
najstarejše drevo na svetu.«

ZIMSKO SPANJE – Medvedek in medvedka spita zimsko spanje. Medvedek se zbudi in vpraša mamico: »Mami, a sem jaz res medvedek?« – Mamica odgovori: »Seveda
si medvedek, saj sem tudi jaz medvedka in tvoj oči je medvedek. In zdaj lepo spi naprej
zimsko spanje.« – Čez nekaj dni se medvedek spet zbudi in pravi: »Mami, saj vem, da
sta ti in oči medvedka, ampak a sem tudi jaz res medvedek?« – Mamica spet odgovori: Seveda si, saj sta tudi tvoji babici medvedki in tvoja dedka sta medveda. In zdaj
lepo spi naprej zimsko spanje. – Medvedek spet zaspi in se spet zbudi: »Mami, babici
sta medvedki, dedka sta medveda, ti si medvedka, oči je medved, ampak – a sem jaz
zagotovo medvedek?« – Mamica že malo jezna: »Ja, seveda si medvedek, zakaj pa ne
bi bil?« – Medvedek odgovori: »Zato, ker me zebe kot psa.«
POKLIC – »Moj sin bo gotovo inženir,« reče prva mamica, »ker vsako igračko, ki
jo dobi, razdre in jo potem spet sestavi.« – »Moj bo odvetnik,« reče ponosno druga,
»nenehno se prepira s prijatelji.« – »Moj bo pa zanesljivo natakar,« vzdihne tretja,
»sploh ne pride, ko ga pokličem.«
SINDIKAT – »Mravlje delajo brez odmora več kot pol dneva, in to vsak dan,« razlaga profesorica biologije. – »Kaj nam to pove?« – »Da imajo slabo organiziran sindikat,« se oglasi Miha.
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IMAM MOŽA – »Mami, zdaj imam pa tudi jaz moža!« – »Kaj res, Sara? Kako pa si
prišla do tega?« – »Veš, na snegu sem se igrala z Rokom, pa mi je rekel, naj spakiram
svoje cunje in izginem k mami.«
HOTELSKA SOBA – V hotelu: »Imate morda kakšno prazno sobo?« – »Žal je vse zasedeno.« – »Kaj pa, če bi prišla angleška kraljica?« – »No, potem bi se že kaj našlo.« – »Dajte mi
torej to, kar bi se že našlo, kraljice zagotovo ne bo.«

OBVESTILA
RADIJSKI MISIJON
V nedeljo, 7. aprila, se bo na Radiu Ognjišče začel 14. radijski
misijon, ki bo največji po številu misijonarjev. Naslov letošnjega radijskega misijona »Cerkev je mlada« je navdihnila lanska
sinoda mladih. Od nedelje, 7. aprila, do sobote, 13. aprila, nas
bodo nagovarjali: kardinal, nadškof, kar osemnajst duhovnikov,
tri redovne sestre, pet glasbenih skupin in kopica mladih laikov.
S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00)
bodo sodelovali: kardinal Luis Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan
Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro Knežević in p. Toni Brinjovc. V
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med
22.00 in 24.00. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer
ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. V času radijskega misijona je petek, 12. aprila, načrtovan za SPOVEDNI DAN. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče.

MOŠKA SKUPINA MSJ CERKLJE
Februarja letos je v naši župniji nastala moška skupina, ki deluje po enaki ignacijanski metodi duhovnega pogovora, kot se uporablja tudi na duhovnih vajah Odmiki za
moške. Oboje poteka pod duhovnim vodstvom p. dr. Viljema Lovšeta.
Moških skupin Možje Svetega Jožefa (MSJ) je v Sloveniji trenutno 16, ki pa jih je
vsako leto več. Poleg moških skupin, ki jih duhovno vodi p. Lovše, jih v Sloveniji deluje
še več, ki delujejo po podobnih, vendar nekoliko drugačnih metodah.
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V soboto, 16. 3. 2019, je bilo v Ljubljani v Zavodu svetega Stanislava 2. vseslovensko srečanje
mož, očetov in sinov pod naslovom: Srečen in
uspešen? Na to letno srečanje so povabljeni vsi
˝možje, očetje in sinovi˝ ne glede na to, po kateri
metodi se srečujejo in seveda ne glede na to, ali so
sploh že kamorkoli vključeni. Letos se nas je zbralo
okrog 250 iz cele Slovenije.
Prvo naslednje srečanje MSJ Cerklje bo v
četrtek, 4. 4. 2019, po večerni maši, torej pribl. ob 19.35, v župnijski dvorani. Od
vključno maja naprej, pa se bo moška skupina MSJ Cerklje redno srečevala ob prvih
ponedeljkih po večerni maši.
Na spletni strani Župnije Cerklje je pri Dejavnostih dodana rubrika Moška duhovnost. V rubriki lahko najdete osnovne informacije, predavanja, objave … o omenjenem 2. vseslovenskem srečanju mož v Ljubljani. Vsebine se po potrebi dodajajo.
Lepo vabljeni, da se nam še pridružite.
OLJČNE VEJICE bodo na voljo v nedeljo, 7. aprila. Prostovoljni darovi so namenjeni
za obnovo cerkva na Primorskem. Primorske župnije vejice tudi pripravijo. V njihovem
imenu iskren bogplačaj!

Veliki teden
ljudska pesem
Ko je Jezus od Matere odšel
in je veliki, sveti teden začel,
je Marija, polna bolečin,
vprašala sina s srcem žalostnim:
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo to nedeljo s teboj?«
»Danes bom kot kralj češčen,
z oblačili in palmami okrašen.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti ponedeljek s teboj?«
»V ponedeljek popotnik sam bom,
ki nikdar prenočišča ne dobim.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti torek s teboj?«
»V torek po svetu bom prerok,
oznanil, da je minljivo vse in povsod.«
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»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveto sredo s teboj?«
»V sredo bom reven in ubog,
za trideset srebrnikov izdan iz Judeževih
rok.
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti četrtek s teboj?«
»V četrtek v dvorano grem svetlo,
kot jagnje za sveto Rešnje telo.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti petek s teboj?«

»V petek, Mati moja ljuba,
odrešim svet, da ne obupa.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveto soboto s teboj?«
»V soboto pa zrno bom pšenično,
ki se v zemlji prerodi resnično.
V nedeljo raduj se, Mati moja,
stopim čez kamen iz groba pokoja,
in v roki svoj križ držim,
da z njim ta svet razveselim.«

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA MARCA
PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo na slovenski spovedni dan, v petek, 12. aprila, ves dan. Na voljo bodo spovedniki iz drugih župnij. Razpored spovednikov bo ob�
javljen na oglasni deski. V velikem tednu bo na voljo za spoved med večernimi svetimi
mašami prelat Stanislav Zidar.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
G. župnik bo tiste, ki ne morejo v cerkev, obiskoval pred prazniki. Obiski na domu
bodo v petek, 12. aprila, in ne na prvi petek. Če bi še kdo želel obisk duhovnika, naj
sporoči v župnišče.
ZELENJE BOMO BLAGOSLOVILI na cvetno nedeljo pri vseh svetih mašah. Ob 9.45
se bomo zbrali na župnijskem dvorišču in po blagoslovu v procesiji odidemo v cerkev.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 6. aprila:

Dvorje, prva skupina

SOBOTA, 13. aprila:

Dvorje, druga skupina

BRALCI BERIL:
6. in 7. april:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 10.00: Lucija Jenko in Petra Cukjati
13. in 14. april:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janja Petrič in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Viktor Erzar in Majda Erzar
11

MOLITEV IZGUBLJENEGA SINA
Bog,
počutim se krivega pred teboj,
pred samim seboj,
pred ljudmi, ki jih ljubiš.
Ugnezdil sem se
v napačen svet,
sebe samega
sem pregnal v ozkost,
ne morem več naprej,
zapravil sem premoženje,
ki pripada revnim,
nisem jim dal kruha,
ki sem jim ga dolžan.
Ljudem sem se
približeval nespoštljivo,
jih obravnaval kot predmete.
Nisem tam, kot bi moral biti.
Bog,
počutim se krivega pred teboj,
pred samim seboj,
pred ljudmi, ki jih ljubiš.
Anton Rotzetter

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.

12

