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VREMENSKI SVETNIKI
Večina nas, Slovencev, če
URADNE URE MED POČITNICAMI pogledamo dovolj nazaj v
Spomniti vas želimo, da se v juliju in avgustu preteklost, izhaja iz kmečz duhovnikom zagotovo lahko srečate takoj kega okolja. Ob misli na to
po jutranji ali večerni sveti maši.
lahko popolnoma mirno viVečinoma bodo uradne ure v času počitnic
soko in ponosno dvignemo
tudi ob ponedeljkih popoldne med
glave. Biti kmet, imeti kmeč15.00–17.00, ko bo na voljo g. župnik,
ko ozadje, je prednost. Da to
in ob torkih dopoldne med 9.00–11.00,
le znamo prav dojemati.
ko bo na voljo g. kaplan.
Razen pregovorno najboljše doma pridelane hrane, ki je najbolj eko in bio, nam stik z zemljo in obdelovanjem prinaša tudi
posebna vedenja in znanja. Starejši, ko smo, bolj jih cenimo in večja škoda se
nam zdi, da bi potonila v pozabo.
Svetniki, po katerih so se ravnali naši predniki
Večina nas, ki imamo priložnost pridelovati
hrano na vrtovih in njivah, še pozna nekaj svetnikov, po katerih so se naši predniki ravnali, ko
so sadili in sejali. Sveta Zofka je že ena takih. Ko
minejo tako imenovani ledeni možje – Pankracij, Servacij in Bonifacij – ki imajo po ljudskem
izročilu še zadnji možnost, da prinesejo mraz in
pozebo, sledi »uscana« (tudi mokra in polulana)
Zofka oz. Zofija, ko mora vsaj malo deževati. In
potem je čas, da na grede posadimo še zadnje,
najbolj toplotno občutljive sadike plodovk.

Moja mama je pri sajenju na prosto upoštevala še enega svetnika – svetega Florijana. Ta ji je 4. maja narekoval sajenje fižola. Iz svoje mladosti se spomnim še svetega
Medarda, ki nam je napovedoval poletno vreme. Kakršno vreme je bilo 8. junija, tako
se je nadaljevalo še naslednjih 40 dni. Na svete Magdalene dan (27. julij) pa smo bili
previdni pri načrtovanju dejavnosti na odprtem, ker menda takrat nebo rado »joče«.
Pa potem sveta Barbara in sveta Lucija, ki sta decembra začrtali čas, ko smo narezali
vejice sadnih dreves, da so nam cvetele okoli božiča in ko smo posejali božično žito.
Železni nasveti
V slovenskem ljudskem izročilu obstaja na desetine pregovorov, povezanih z »vremenskimi« svetniki. Nekaj jih je zelo podobnih po celotnem ozemlju Slovenije, številni
pa so vezani na pokrajinske podnebne značilnosti. Naša dežela je namreč tako raznolika, da je vreme na eni strani hriba pogosto popolnoma drugačno od tistega na drugi
strani.
In čeprav danes znanstvene metode upoštevajo popolnoma druge parametre, na
osnovi katerih napovedujejo vreme, mi vremenski svetniki ostajajo dragi. Njihove
»nasvete« uporabljam pri vrtnarskih in mnogih drugih opravilih.
Moja izkušnja s priprošnjo vremenskim svetnikom
Pred leti smo s prijatelji načrtovali piknik. Najprej smo se dolgo usklajevali časovno,
potem pa sta sledili še dve prestavitvi piknika zaradi slabega vremena. Tudi v tretje
je kazalo slabo. Potem pa je ena od udeleženk povedala, da je nekje zasledila litanije
svetnikov, ki »imajo čez« vreme. Pa smo jih molili. In vreme je na dan piknika vzdržalo.
Ni bilo dežja, ni bilo prevroče. Skratka, idealno. Od tedaj sem tiste litanije delila že vsaj
desetkrat. Številni so mi poročali o uspelih kolesarskih izletih na dan, ko je bila napovedano slabo vreme, o rojstnih dneh, ki so uspeli na vrtu, čeprav bi po napovedih moralo
liti, o dopustniških dneh, ko je vreme zdržalo ravno od začetka do konca.
Naključje? Morda. Meni osebno pa je ljubši izraz vera. Trdno sem namreč prepričana, da svetniki pri Bogu prosijo za nas in pomagajo, ko le lahko.
Vir: Iskreni.net, Mateja Kropec Šega

VEROUČNA ŠOLA
1. KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Jezus se nam je predstavil na veliko načinov. Enkrat je rekel »Jaz sem Dobri pastir«,
drugič »Jaz sem trta,« … Spoznavamo ga lahko po njegovih besedah, dejanjih, znamenjih … z njim se srečujemo pri maši, zakramentih, molitvi. Kaj od tega je blizu otroku?
Kateheza Dobrega pastirja izhaja iz otrokovega hrepenenja po Bogu in mu pomaga,
da razvija odnos z njim. Majhnim otrokom podoba Dobrega pastirja daje občutek
varnosti in spokojnega miru. Otrok ob podobi Dobrega pastirja odkriva, da ga Jezus
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kliče po imenu, da ga pozna, vodi, da ga ljubi, skrbi zanj, da dá
svoje življenje zanj. Veseli se in uživa v zavezi z Bogom, v njegovi
ljubezni, polnosti življenja.
Kateheza Dobrega pastirja poteka v prostoru, kjer so na dosegu otrokove roke predmeti, ki ga vodijo v odkrivanje izbrane,
njemu primerne Božje besede in predmeti, ki ga spominjajo na
mašo, zakramente. Srečanja trajajo dve uri, pri čemer predstavlja krajši del predstavitev teme s strani kateheta, večina časa pa
je na razpolago za delo po izbiri otroka. Pomembno je, da ima
otrok dovolj časa, da izbere delo, ki ga pritegne, da lahko dela v
miru in zbranosti. To delo otroka vodi v poglabljanje sporočene vsebine in v molitev.

VABIMO K VPISU OTROK H KATEHEZI DOBREGA PASTIRJA, ki bo v šolskem letu
2019/20 potekala v prvi starostni skupini:
1. stopnja: za otroke od 3 do 6 let (predšolski)
SREDA od 16.00 do 17.45
Vpisovanje otrok h Katehezi Dobrega pastirja bo potekalo hkrati z vpisovanjem k
verouku.

2. VPIS V VEROUČNO ŠOLO
S septembrom začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Sveta maša ob začetku šolskega in veroučnega leta bo v nedeljo, 8. septembra, ob 10.00. Pri tej maši bomo blagoslovili šolske torbe in učne pripomočke, ki naj jih otroci prinesejo s seboj v cerkev.
Skupaj bomo prosili Svetega Duha za pomoč pri učenju in vseh ostalih dejavnostih.
Vpis v veroučno šolo bo potekal:
• v ponedeljek, 2. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke 2. in
3. razreda,
• v torek, 3. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke 4. in 5. razreda,
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• v sredo, 4. septembra, zaradi konference dekanijskih duhovnikov vpisa ne bo,
• v četrtek, 5. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke 6. in 7.
razreda,
• v petek, 6. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke 8. in 9. razreda,
• v soboto, 7. septembra, od 9.00 do 12.00 za otroke 1. razreda.
KATEHETSKO PISMO, namenjeno staršem in veroučencem, bo na voljo po 25.
avgustu na internetni strani Župnije Cerklje.
PREDVIDENI TERMINI VEROUKA 2019/20*
* mogoče so spremembe terminov verouka
RAZ. SKUPINA
TERMIN
KATEHET
CERKLJE
1.
PRVA
PONEDELJEK: 15.00–15.45
katehistinja
DRUGA
PONEDELJEK: 16.00–16.45
Lidija Jagodic
2.
PRVA
SREDA: 14.00–14.45
katehistinja
DRUGA
SREDA: 15.00–15.45
Slavi Snedec
3.
PRVA
PONEDELJEK: 14.00–14.45
župnik
DRUGA
TOREK: 13.15-14.00
Jernej Marenk
4.
PRVA
ČETRTEK: 13.30–14.15
katehistinja
DRUGA
ČETRTEK: 14.15–15.00
Boštjana Bajc Kosem
5.
PRVA
PONEDELJEK: 7.25–8.10
Katehistinja
DRUGA
PONEDELJEK: 14.00–14.45
Irena Zajec
6.
PRVA
TOREK: 7.25–8.10
DRUGA
TOREK: 14.00–14.45
kaplan
TRETJA
ČETRTEK: 7.25–8.10
Marko Mrlak
7.
PRVA
TOREK: 7.25–8.10
katehistinja
DRUGA
SREDA: 14.00–14.45
s. Marija Imperl
8.
PRVA
PONEDELJEK: 7.25–8.10
župnik
DRUGA
TOREK: 14.00–14.45
Jernej Marenk
9.
PRVA
ČETRTEK – VEROUK: 14.00–14.45
ČETRTEK –MLADINSKO SREČANJE: sestra Marija Imperl in
DRUGA
 zimski čas: 19.00–20.30
kaplan Marko Mrlak
 poletni čas: 20.00–21.30
MLADINSKA SKUPINA
– SREDNJEŠOLCI
DRUGI ČETRTEK V MESECU:
 zimski čas: 19.00–20.30
sestra Marija Imperl in
 poletni čas: 20.00–21.30
kaplan Marko Mrlak
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Zelo vam priporočamo otroško revijo Mavrica, ki prinaša iz meseca v mesec otrokom in celi družini zanimivo in poučno branje.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Nobena nesreča nas ne more spraviti v obup, če se spomnimo na tolažbo, ki so nam
jo dali Gospodovi darovi. Zato je zapisano: »V času blagostanja ne pozabi na nesrečo,
v času stiske pa pomisli na srečne dneve.« (sv. Gregor Veliki)
Upati pomeni verovati v prihodnost. Kristjani verujemo, da nam bo prihodnost, če
imamo čisto srce, v veliko veselje. Upanje temelji na Božji dobroti, ki nas je ustvarila,
da bi bili srečni. (Jean Guitton)
Marijina nebeška slava nam zagotavlja, da zadnji cilj našega telesa ni trohnenje,
temveč polnost veselja pri Bogu. (Franc Rode)
Ne spomnim se, da bi Gospod kdaj govoril o uspehu. Govoril je le o zvestobi v ljubezni. Gospod me je poklical k zvestobi v ljubezni. To je edini uspeh, ki kaj velja. (sv.
Terezija iz Kalkute)
Vera ni v zunanjih obredih in opravilih, ampak v notranji odprtosti in poslušnosti
Bogu. (Anton Stres)
Ne moremo se veseliti z drugimi, če ne znamo trpeti v globokem sočutju, kadar je
treba nositi del tujega bremena. (Bernhard Haring)
Življenje je največja dobrina. Vsak bo moral odgovarjati, kaj je naredil s svojim
življenjem in kaj je dobrega storil drugim. (Alojzij Šuštar)
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ODŠLI SO …
OB SMRTI ANE GERKMAN JE DAROVALA za sveto mašo Marija Čimžar.
OB SMRTI ANGELE BLAŽ SO DAROVALI za sveto mašo: Anica Črnič, 2 maši, sosedje Verbič.
OB SMRTI ANE KURALT SO DAROVALI za svete maše: sin Peter, 2 maši, Roman
Snedec, Julka Snedec, Tilka Kuhar. OB MAMINI SMRTI JE DAR ZA OBNOVO DVORANE namenil sin Peter.
OB SMRTI MARIJE HAFNER SO DAROVALE za sveto mašo nečakinje.
OB SMRTI MIRE BOLKA SO DAROVALI za svete maše: sosedje iz Boršnikove ulice,
2 maši, Peter in Marija Slatner.
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

POIMENOVANJE ŽUPNIJSKE DVORANE
V naši župniji bomo v nedeljo, 22. septembra, slovesno praznovali 100. obletnico
rojstva rojaka škofa Jožefa Kvasa (rodil se je 9. 9. 1919 v vasi Zalog). To bomo uresničili tako, da bomo po njem poimenovali obnovljeno župnijsko dvorano, vanjo pa
namestili škofovo sliko, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž Perko. To bo zunanje
dejanje slovesnosti. Notranje pa nas obvezuje, da škofa Kvasa posnemamo v vsem, kar
žari iz slike: milina, dobrota, prijaznost, vrline, ki jih je imel in z njimi živel škof Kvas.
100. obletnica rojstva je za nas priložnost, da se spomnimo škofove življenjske poti,
predvsem pa njegovega poslanstva, ki ga je najlepše izrazil v geslu »Služiti z veseljem«.
Slovesno sveto mašo bo daroval naš rojak, škofov nečak, g. Maks Ipavec.
Akademski slikar Tomaž Perko o portretu škofa Jožefa Kvasa:
Preden sem začel slikati veliko oljno sliko na platnu škofa Jožefa Kvasa, sem prebral
knjigo z naslovom Služiti z veseljem, ki mi jo je podaril župnik v Begunjah pri Cerknici Maks Ipavec, škofov nečak, napisal pa jo je msgr. Franc Trunkelj. Škofa Kvasa sem
doslej poznal v glavnem po pripovedovanju. Zlasti bližnjega škofovega sorodnika župnika Maksa. Videl sem, kako je Maks ljubeče govoril o njem. Bil sem pred veliko preizkušnjo: kako v eni sliki zajeti to, kar je poosebljal škof Kvas? Doslej sem upodobil že
veliko škofov. Naročilo za sliko o škofu Kvasu je prišlo od cerkljanskega župnika Jerneja.
Povedal mi je, da bodo v Cerkljah na Gorenjskem po njem poimenovali obnovljeno
župnijski dvorano in da za njeno prepoznavnost potrebujejo škofovo sliko primerne
velikosti. V škofu Kvasu sem začutil to, kar nosi v sebi župnik Maks, ki pooseblja mar6

sikatero škofovo lastnost. Škofa sem upodobil na klasičen način. Takšnega, kakršen
je bil v času drugačnih pravil in vrednot, kot so danes. V njegovem času so ljudje te
vrednote resnično živeli, tudi trpeli in umirali zanje. Škof Kvas je zares udejanjal svoje
geslo: Služiti z veseljem. Upodobil sem ga z insignijami cerkvenega dostojanstvenika,
predvsem pa milega obraza, dobrega srca, velikega cerkvenega moža. Pri slikanju sem
uporabljal fotografske predloge o njem. Vendar nisem ostal le pri tem, pri zunanji škofovi podobi; želel sem, da ljudje vidijo in začutijo njegovo notranjo podobo, osebnost,
značajske poteze. To je Kvasovo milino, dobroto, ljubeznivost in ponižnost. Tisto, kar si
je izbral za škofovsko geslo in v polni meri uresničeval. Prvi vtisi in besede obiskovalcev
govorijo, da mi je to uspelo, česar sem zelo vesel.
Kdor želi, lahko v župnišču odda dar za plačilo oljne slike škofa Kvasa.
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ZA DOBRO VOLJO
SPOMENIK – »Kaj predstavlja en samcat las na plešasti glavi?« – »Spomenik padlim.«
REŠILEC – »Zakaj so sinoči vašega moža odpeljali z rešilcem?« se zanima radovedna soseda. – »Veste, sinoči je z dela prišel domov izjemoma v treznem stanju. Naš pes
ga ni prepoznal in ga je ugriznil.«
MOŽATO – Medicinska sestra je cepila malega Petra in njegova mama jo vpraša:
»Ali se je obnašal moško?« – Sestra na to: »Nasprotno, bil je zelo pogumen!«
CEPLJENJE – »Proti čemu pa si bil danes cepljen?« vpraša stric malega Luka. – »Proti svoji volji.«
BOGATAŠ – »Moj stric je pred dolgimi leti silno obogatel, in sicer na račun napak
drugih.« – »Kako to?« – »Imel je tovarno radirk.«
SPOSOBNOST – »Ženske so nedvomno bolj sposobne kot moški.« – »Misliš resno?« – »Samo poglej, s kako lahkoto na parkirišču zavzamejo dva parkirana prostora
hkrati.«
SLOVNICA – Na začetku šolskega leta učitelj z učenci pri slovenščini utrjuje usvojeno snov o sedanjem, preteklem in prihodnjem času. Tako vpraša Emo: »Če rečem: Jaz
sem bolan, kakšen čas je to?« – »Zelo lep čas, gospod učitelj!«

»Naj vas ne bo strah. Če bi vas slučajno zabolelo, me na to kar opozorite.«
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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA AVGUSTA
ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Praznik Marijinega vnebovzetja je praznik vse župnije tudi zato, ker je Vnebovzeta
zavetnica župnijske cerkve. Letos ga bomo obhajali v četrtek. Svete maše bodo po
nedeljskem razporedu. Pri sveti maši bo ofer za Cerkev.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Naša župnijska cerkev ima dva datuma češčenja Svetega rešnjega telesa – 18. avgust in 19. december. Ta dneva sta bila določena pred mnogimi leti z namenom, da
se v škofiji vsak dan v eni župniji časti Najsvetejše. Zaradi različnih tempov in načinov
življenja je danes najbolj sprejemljivo, da je ta dan na soboto. Na župnikov predlog je
Župnijski pastoralni svet na septembrski seji 2018 odločil, da bo v Cerkljah dan celodnevnega češčenja prvo soboto po prazniku Marijinega vnebovzetja in v soboto
pred 4. adventno nedeljo. Sveti maši bosta ob 9.00 in 19.00.
Ves dan bo priložnost za spoved. Povabljeni ste, da se v miru in tišini srečate z Gospodom v zakramentih sv. spovedi in evharistije.

SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH
GRAD – SV. HELENA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 11. avgusta, ob 10.00.
DVORJE – SV. MIKLAVŽ
V ČAST SV. JERNEJU: v soboto, 24. avgusta, ob 8.00
ŽEGNANJE: v nedeljo, 25. avgusta, ob 10.00
V ČAST SV. TILNU: v soboto, 31. avgusta, ob 8.00
KRVAVEC – MARIJA SNEŽNA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 18. avgusta, ob 10.00
ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
ŽEGNANJE: na Angelsko nedeljo, 1. septembra, ob 10.00
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OBVESTILA
ŽEGNANJE NA KRVAVCU
V nedeljo, 18. avgusta, mineva natanko 90 let od blagoslova Plečnikove kapelice
na Krvavcu. Ob okroglem jubileju bo sveto mašo na Krvavcu daroval prelat Jožef Lap,
stolni prošt.
Ob blagoslovu Planinskega doma na Krvavcu 6. septembra 1925 – postavilo ga je
Slovensko planinsko društvo
– je bila dana pobuda, da se v
bližini zgradi kapela za obiskovalce doma. Po posredovanju
kamniških frančiškanov, ki so
kasneje tudi vodili gradnjo, je v
letu 1926 načrte zanjo pripravil
arhitekt Jože Plečnik, ki je bil
frančiškanski tretjerednik. Plečnik je pri izvedbi ves čas sodeloval in jo skrbno nadzoroval. Kapelo so gradili dve leti, večinoma s sredstvi, zbranimi
preko Slovenskega planinskega društva. 18. avgusta 1929 jo je ob veliki zbrani množici
in prisotnosti arhitekta Plečnika blagoslovil škof Gregorij Rožman, ki je obenem blagoslovil tudi na novo zgrajeno Kriško planino, ki je bila v lasti nove Pašne zadruge. V
prvem desetletju je imela kapelica Marije Snežne na Krvavcu status zasebne kapele v
oskrbi Aljaževega kluba iz Ljubljane, od 1939 pa pripada naši župniji. Že od začetka je
namenjena tako pastirjem kot planincem.

BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE NA CERKVI SV. KRIŽA
V STIŠKI VASI
Na cerkvi v Stiški vasi so že začeli z menjavo strešne kritine. Na dan žegnanja, 15.
septembra, ob 10.00 bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo blagoslovil novo
streho.

BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL NA TURNU
CERKVE SV. MARTINA V ŠMARTNEM
V nedeljo, 29. septembra, ob 10.00 bo upokojeni nadškof Alojz Uran med sveto
mašo blagoslovil obnovljen turen v Šmartnem.
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Ko človeško srce napolni ljubezen,
je to vedno trenutek milosti.
Toda ljubezni ne more priklicati noben človeški trud.
Apostol Pavel nam govori, da samo Bog vžge ljubezen v človeku.
Ljubezen je Božji dar. Bog je ljubezen.
Kdor živi v Bogu, živi tudi v ljubezni.
In tudi obratno velja:
»Kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu – in Bog ostaja v njem.«
Toda gotovo ne zadošča, če samo uživamo Božji dar ljubezni.
Svojo ljubezen moramo razlivati na ljudi in v svet.
Ljubezen se mora pretakati, da ostaja živa!
Anselm Grün, Vse dobro za vajino ljubezen
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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
Spletna stran
https://zupnija-cerklje.si/
Duhovnik je zagotovo
doma ob:
- PONEDELJKIH, 15.00–17.00;
- TORKIH, 9.00–11.00;
- ČETRTKIH, 9.00–11.00;
- DELAVNIKIH, takoj po
večerni sv. maši.
Ob cerkvenih in državnih
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic
so uradne ure takoj
po večerni sv. maši.
Možnost za spoved:
- vsako soboto med sv. mašo;
- po dogovoru.
Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu
ob 11.15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.
Poroko
prijavite vsaj 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 sv. mašo.
Račun odprt
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 2123 486
Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.
Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

BRALCI BERIL:
10. in 11. avgust:
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Josip Mihalic in Miha Zevnik
17. in 18. avgust:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj Marinka Mušič
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
24. in 25. avgust:
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar
31. avgust in 1. september:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Tilen Globokar in Primož Močnik

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. avgust:
Mladi, 1. skupina
SOBOTA, 17. avgust:
Tretja skupina Dvorje
SOBOTA, 24. avgust:
Skupina Grad
SOBOTA, 31. avgust:
Skupina Poženik

