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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.

leto: XXXIII september 2019 številka: 8

BIL JE MED NAMI MOŽ ...
Francoski pisatelj Guy de Maupassant je zapisal, 

da je človeški spomin čudovit: življenje daje tistim, 
ki jih ni več z nami. Vsak človek je vreden spomina. 
Posebnega spomina so vredni ljudje, ki so s svojim 
življenjem dokazali, da poslanstvo, ki ga živimo jas-
no, življenje izpolni. Eden takšnih ljudi je naš rojak, 
klen in zdravega duha, škof Jožef Kvas. Njegova ži-
vljenjska paradigma je bila, služiti Bogu in ljudem. 
Ne površno in na pol, ampak z vsem srcem.

Spominjam se ga iz osebnega srečanja, ko sem kot mlad kaplan začel svo-
jo duhovniško pot. V Župniji Videm Dobrepolje je opravljal redno vizitacijo 
pred birmo. Svojo nalogo bi lahko opravil zgolj formalno. Vendar ni bil forma-
list, ki mora obkljukati vse teme, da bi zadostil vprašalniku. Pomembnejše zanj 
je bilo srečati mladega duhovnika, ki začenja svojo pot duhovniškega služenja. 
V pogovoru se je čutila njegova prijaznost, toplina in iskreno hotenje. Pa tudi 
bratsko opominjanje, brez dlake na jeziku. To so lastnosti, ki predstojnika de-
lajo razumevajočega človeka.

Kralj Salomon v knjigi Pregovorov ugotovi, da bo spomin na pravičnega 
blagoslovljen, ime krivičnih pa bo strohnelo (prim. Prg 10,7). Med vsakdanjim 
pogovorom sva se s ključarjem Matjažem, ki se je ob pogrebu Jožefa Kvasa od 
pokojnega škofa poslovil v imenu rojstne cerkljanske župnije, pogovarjala o 
osnovnih podatkih iz življenja škofa Kvasa. Ob spoznanju, da je letošnje leto 
100-obletnica njegovega rojstva, me je prešinilo vprašanje, kako primerno 
obeležiti tako častitljivo obletnico. Že dalj časa sem razmišljal, da bi po enem 
izmed znanih Cerkljanov poimenovali po požaru obnovljeno župnijsko dvo-
rano. Škof Kvas se mi je od vsega začetka zdel najbolj prava izbira. Poimenova-
nje samo na sebi ni dovolj. Dodati je treba obeležje, ki predstavlja človeka, po 
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katerem se prostor imenuje. Spomnil sem se dekana Maksa Ipavca, škofovega nečaka, 
ki je povezan z akademskim slikarjem Tomažem Perkom. Obrnil sem se na Maksa in 
po slikarjevem ogledu dvorane je bilo jasno, da bo ob obletnici škofovega rojstva dvo-
rano krasil tudi škofov portret našega znanega umetnika – slikarja Perka.

Poimenovanje župnijske dvorane po škofu Jožefu Kvasu je nekaj, kar si pokojni škof 
zasluži. Dvorana bo tako dobila ime, ki jo bo ločilo od vseh drugih dvoran. S poimeno-
vanjem dvorane škofova rojstna župnija na primeren način izreka priznanje človeku, ki 
je vzorno živel svoje poslanstvo: bil je srečen duhovnik in škof.

Poimenovanje bo le zunanje dejanje slovesnosti. Notranje pa nas rojak škof Kvas 
obvezuje, da ga posnemamo v vsem, kar žari iz njegovega portreta: milina, dobro-
ta, 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«.

vaš župnik Jernej

OTROŠKI KOTIČEK

ZAKAJ PRI NAS DOMA MOLIMO?
Nekateri moji sošolci so zanimivi: tolikokrat so me že 

spraševali, zakaj pri nas doma molimo. Kako naj to razlo-
žim tistim, ki nimajo nič vere, ki sploh nikoli niso molili?

Nekega dne mi je eden od sošolcev zabrusil: »Saj vem, 
da te stara dva prisilita, da z njima moliš!« To me je dvigni-
lo in bil sem tako glasen, da so me vsi v razredu poslušali, 
čeprav je bil odmor. »Veš, kaj,« sem mu najprej rekel, »če 
ti svojim staršem rečeš stari, jaz o svojih tako ne govorim. 
Sram te bodi!«

Ko sem se malo pomiril, sem mu poskušal poveda-
ti tako, da bi me razumel: »Za nas je molitev del vsakega 
dneva. Zjutraj molim sam, pred kosilom se zahvalimo za 
hrano, zvečer pa molimo skupaj, ko se Bogu zahvalimo za 

dan, za vse, kar smo doživeli, potem pa še vsak pove, za kaj bi prosili.« Najbolj so bili 
presenečeni, ker sem jim na koncu rekel, da babica vedno zaključi molitev z besedami: 
»Kar Bog stori, vse prav stori.«

Sošolcem pa sem poskušal razložiti tudi, kako mora človek sprejeti Božjo voljo, če-
tudi se zgodi čisto drugače, kot prosi in moli: »Vidite, včasih je treba sprejeti tudi težke 
stvari … Tudi moja babica in dedek sta veliko molila za zdravje moje mamice, pa je 
vseeno umrla tako mlada. Vendar nista izgubila vere, ampak še bolj goreče molita … 
»Bog že ve, zakaj,« reče babi … Vidite, to je vera. Ko bomo veliki, bomo to mogoče 
razumeli … Jaz čisto še ne morem.« Sošolka Tina, ki gre s starši večkrat na roma-
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nje, pa je začela pripovedovati, kako se verniki povsod zatekajo k Mariji. »Ko slišiš, 
kako množica ljudi iz srca poje in moli, lahko samo poslušaš in se čudiš. Jaz dobim kar 
kurjo kožo …« »Zakaj pa se z molitvijo rožnega venca verni priporočate Mariji?« je 
vprašala sošolka Eva. Tega vprašanja sem bil vesel, saj sem rad govoril o Mariji. Razložil 
sem, da je ona naša priprošnjica, da za nas prosi in nas priporoča Bogu. David je to po-
vedal bolj po domače: »To je tako, kot da za nas nekdo prosi pri atiju, ki je bolj strog od 
mame – ali obratno. In potem si premisli in popusti … Tako se nas mogoče usmili tudi 
Bog. Večkrat pa prosimo tudi Slomška ali svoje zavetnike, po katerih imamo ime.« 
Ne vem, ali so neverni sošolci to razumeli, a bil sem vesel, da smo se pogovarjali o molitvi. 

Vir: Majda Strašek Januš

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

KAJ JE SLOMŠEK STORIL ZA SLOVENSKI NAROD?
1. Leta 1859 je prestavil sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Ma-

ribor. S tem preroškim dejanjem je omogočil 200.000 Slovencem na levi strani Drave, 
da so ohranili svoj jezik, vero, kulturo, skratka dom in rod.

2. Leta 1852 je s svojimi somišljeniki ustanovil Mohorjevo družbo, ki je najstarejša 
slovenska knjižna založba. Z milijoni knjig je naučila Slovence ne samo brati in pisati, 
marveč tudi moliti in peti. Z njo se je utrjevala narodna zavest in širila obzorja duha 
in srca. Učila je in kazala pot k napredku; učila je ljubiti domovino in si prizadevati za 
njeno neodvisnost.

3. Kot ljubitelj slovenskega jezika je poučeval duhovniške kandidate v slovenskem 
jeziku. V duhu slovanskih apostolov, sv. Cirila in Metoda, se je držal načela: »K sloven-
skemu človeku mora priti duhovnik, ki zna slovenski jezik, da krščanska vera ne bo 
nekaj tujega in vsiljenega, marveč nekaj doma-
čega«. 

4. Slomška upravičeno štejemo za »ustano-
vitelja in utemeljitelja slovenske ljudske šole«. 
Ob številnih učbenikih, ki jih je sam sestavil ali 
pomagal sestavljati, poleg njegovega pedago-
škega priročnika »Blaže in Nežica v nedeljski 
šoli«, to potrjuje dejstvo, da je s Slomškovim 
trudom močno zraslo število rednih in nedeljskih šol.

5. S številnimi mladinskimi spisi zavzema Slomšek mesto ustanovitelja slovenskega 
mladinskega slovstva, zavedajoč se načela: Kdor dela za mladino, dela za prihodnost 
naroda in Cerkve! 

6. Pri vsem tem ne moremo iti mimo njegovih pesmi, ki jih slovenski narod presaja 
iz roda v rod. Mnoge Slomškove pesmi so ponarodele, kar pomeni, da jih je ljudstvo 
sprejelo v svojo last. 
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7. Krona vsega Slomškovega življenja in dela pa je njegova svetost. Z njegovo beati-
fikacijo je dobil slovenski narod prvega blaženega, uradno razglašenega pred vesoljno 
Cerkvijo.

Vir: upokojeni nadškof Franc Kramberger

DMC v novem šolskem letu
DMC v Cerkljah je en tak »fajn« prostor, v katerem se zbira polno enih »fajn« ljudi, 

mladih, pa tudi malo manj mladih. Tudi dogaja se polno enih »fajn« stvari, predvsem 
po zaslugi tistih »fajn« ljudi, ki prihajate k nam, vnašate življenje, ideje, aktivnosti. 
Če bi bilo vse odvisno samo od tistih, ki smo tam zaposleni, bi bilo vse skupaj bolj 
revščina. Saj ne, da bi se »dajali v nič«, vendar je in mora biti DMC veliko več kot dva 
človeka, ki prihajata v službo. Namenjen je vsem vam, da prihajate, ga (so)ustvarjate, 
se družite, se pogovarjate in pri nas počnete stvari, ki ste si jih od nekdaj želeli in so 
vam v veselje.

Čeprav je minilo že dva meseca, še vedno skoraj slišimo petje in smeh ter imamo 
pred očmi množico mladih, ki je tudi letos do zadnjega kotička napolnila vse prostore 
DMC-ja, vse župnikove prostore in še kakšen kotiček smo si izposodili od prijaznih 
sosedov. Zunaj pa nas je v prvem tednu julija tako ali tako težko zgrešiti, spregledati, 
preslišati … Preko 270 otrok, skoraj 100 mladih animatorjev in še nekaj malo manj 
mladih prostovoljk, ki so nam pomagale pri tem, da so bili želodci vse te množice siti, 
je težko NE opaziti in NE slišati. Menda pa se oratorij popoldne nadaljuje še po mno-
gih domačih dvoriščih: otroci prepevajo pesmi, bansi, se igrajo družabne in športne 
igre, iščejo razne materiale in ustvarjajo. Tako sporočilo, vsebino, navdušenje in ener-
gijo oratorija prinašajo še svojim staršem, starim staršem, sosedom, stricem, tetam …

Vsako leto ta čudoviti teden izpeljejo mladi sami. Letos 97 mladih, od katerih so 
nekateri bolj izkušeni, drugi manj. Nekateri imajo pomembnejše in bolj vidne nalo-
ge, drugi bolj rutinske, postranske, na videz nepomembne. Pa vendar je vsak par rok 
pomemben in vsaka ideja dobrodošla. Tilen in David, čeprav imata skoraj take super 
moči kot Peter Klepec in sta neverjetno izkušena in učinkovita, takega projekta ne 
bi mogla izvesti sama. Lahko pa 97 parov rok in 97 mladih »brihtnih« glav pod men-
torstvom odličnih voditeljev izpelje tako veliko in čudovito stvar, kot je Cerkljanski 
oratorij.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Glavno sporočilo letošnjega oratorija je 
MOČ. S Petrom Klepcem smo se vpisali v 
fitnes in trenirali mišice, takšne in drugačne. 
Spoznali smo, da telesne mišice niso edine, ki 
premikajo skale. Še pomembnejše kot »six-
packi« na trebuhu, bicepsi in tricepsi na rokah, 
so mišice, ki dvigujejo in premikajo skale naših 
slabih navad in grdih medsebojnih odnosov. 
Zato smo vedno bolj »bildali« tudi te duhovne mišice, da so ostre in grobe skale kar 
letele od nas ... 

Najboljše pri vsem tem pa je to, da se po koncu oratorija naš fitnes ni zaprl. Po tako 
intenzivni vadbi bi bilo prav, da natreniranih mišic ne pustimo na milost in nemilost 
lenobi. Zato vas vabimo, da se vključite in odločite za brezplačno, vsestransko, redno 
vadbo, s katero boste oblikovali mišice, ki bodo spreminjale vas same in svet okoli vas 
na lepše. 

Glavna vadba v našem fitnesu je prostovoljstvo na različnih področjih.
Nekateri ste sicer že vključeni v vse mogoče telovadbe in za naš fitnes res nimate 

časa.
Gotovo pa je med bralci marsikdo, ki že dolgo časa razmišlja o tem, da bi moral 

kaj storiti za svoje duhovne mišice, za to, da bi komu pomagal in naredil kaj dobrega. 
Med mladimi je verjetno marsikdo, ki bi lahko za kakšno uro ali dve na teden zamenjal 
telefon za fitnes vadbo prostovoljstva.

Prav vsak od nas lahko nekaj da, nekaj prispeva, nekje pomaga. Vsak ima talente 
in darove, ki jih ne sme »šparat« samo zase, ampak jih mora dati naprej in prispevati 
kamenček v mozaik lepšega in boljšega sveta.

Rezultati fitnes vadbe pri nas so 100 %. Zagotavljamo hitro vidne mišice v obliki 
osebnostne rasti, dobrega počutja, veselja, samozavesti, pridobljenih novih znanj, iz-
kušenj, priporočil za delodajalce, bogatih odnosov z vsemi, s katerimi boste prihajali v 
stik … Nudimo vam mentorstvo, pomoč in podporo, saj je vsaka vadba včasih lahko 
naporna ali boleča in človek pri vsakem športu lahko doživi pomanjkanje motivacije, 
»muskelfiber« ali kakšne druge nevšečnosti.

Trenirate lahko na različnih področjih: UČNA POMOČ, POMOČ PRI USTVARJAL-
NIH DELAVNICAH, POČITNIŠKO VARSTVO, IGRALNE URICE, UČITELJ KITARE, PO-
MOČ MENTORICI PRI ANGLEŠKIH POGOVORNIH DELAVNICAH, UČITELJ NEM-
ŠČINE ZA ODRASLE ZAČETNIKE, DEŽURSTVA OB VEČERIH ZA MLADE, UREJANJE 
SPLETNE IN FACEBOOK STRANI, OBČASNE DEJAVNOSTI, KOT SO POTOPISNA 
PREDAVANJA, ORGANIZACIJA IZMENJEVALNICE OBLAČIL IN OSTALIH STVARI.
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To je nekaj trenutnih možnosti. Smo pa vedno pripravljeni sprejeti tudi nove ideje 
in pobude, če ste pripravljeni darovati svoj čas, znanja, sposobnosti in deliti talente z 
drugimi in za druge. Pridite in se nam pridružite pri spreminjanju sveta z majhnimi 
koraki, brez velikih besed, a zanesljivo v pravo smer.

S septembrom se začnejo na DMC-ju izvajati redne dejavnosti:
USTVARJALNE DELAVNICE (četrtki 16.00–18.00):

•	 12. 9. 2019 – Družabne igre na 
prostem in poslikava župnij-
skega dvorišča s kredami

•	 19. 9. 2019 – Spomin na polet-
je, izdelovanje ribic

•	 26. 9. 2019 – Gospa Jesen

IGRALNE URICE ZA PREDŠOLSKE 
OTROKE se bodo začele v petek, 13. 9. 2019, in bodo v istem terminu kot do zdaj, 
od 10.00–11.30.

ODPADNI PAPIR BOMO ZBRALI V TEDNU OD 16. 9–23. 9. 2019. Hvala za vaš 
prispevek.

Želimo vam lep začetek šolskega leta.

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« … spozna-
vamo ga lahko po njegovih besedah, de-
janjih, znamenjih … z njim se srečujemo 
pri maši, v zakramentih, v 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 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.
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Kateheza Dobrega pastirja poteka v 
prostoru, kjer so na dosegu otrokovih 
rok predmeti, ki ga vodijo v odkrivanje 
izbrane, njemu primerne Božje besede in 
predmeti, ki ga spominjajo na mašo, zak-
ramente. Srečanja trajajo do dve uri, pri 
čemer predstavlja krajši del predstavitev 
teme s strani kateheta, večina časa pa je 
na razpolago za delo po lastni izbiri ot-
roka. 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.

NA KATEHEZO DOBREGA PASTIRJA vabimo predšolske otroke, stare od 3 do 6 let.
SREČANJA BODO POTEKALA predvidoma ob sredah od 16.00 do 17.45. O ter-

minu uvodnega srečanja za starše, na katerem se boste seznanili z vsemi potrebnimi 
informacijami, boste obveščeni ob vpisu.

VPISOVANJE OTROK H KATEHEZI DOBREGA PASTIRJA bo potekalo hkrati z 
vpisovanjem osnovnošolskih otrok k verouku.

PRISPEVEK STARŠEV ZA KATEHEZO DOBREGA PASTIRJA znaša 20 evrov za 
vsakega vpisanega otroka.

2. VPIS V VEROUČNO ŠOLO
S septembrom začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Sveta maša ob začetku šol-

skega in veroučnega leta bo v nedeljo, 8. septembra, ob 10.00. Pri tej maši bomo bla-
goslovili 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,
– 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. ra-

zreda,
– 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 na inter-
netni strani Župnije Cerklje.
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Predvideni termini verouka 2019/20*
* mogoče so spremembe terminov verouka

RAZ. SKUPINA TERMIN KATEHET
CERKLJE

1. PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 15.00–15.45
PONEDELJEK: 16.00–16.45

katehistinja 
Lidija Jagodic

2. PRVA
DRUGA

SREDA: 14.00–14.45
SREDA: 15.00–15.45

katehistinja 
Slavi Snedec

3. PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 14.00–14.45
TOREK: 13.15-14.00

župnik
Jernej Marenk

4. PRVA
DRUGA

ČETRTEK: 13.30–14.15
ČETRTEK: 14.15–15.00

katehistinja 
Boštjana Bajc Kosem

5. PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 7.25–8.10
PONEDELJEK: 14.00–14.45

Katehistinja
Irena Zajec

6. PRVA
DRUGA
TRETJA

TOREK: 7.25–8.10
TOREK: 14.00–14.45
ČETRTEK: 7.25–8.10

kaplan
Marko Mrlak

7. PRVA
DRUGA

TOREK: 7.25–8.10
SREDA: 14.00–14.45

katehistinja
s. Marija Imperl

8. PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 7.25–8.10
TOREK: 14.00–14.45

župnik
Jernej Marenk

9. PRVA
DRUGA

ČETRTEK – VEROUK: 14.00–14.45
ČETRTEK – VEROUK in DRUŽENJE:

• zimski čas: 19.00–20.30
• poletni čas: 20.00–21.30

sestra Marija Imperl in
kaplan Marko Mrlak

ZALOG
1. SREDA: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
2. ČETRTEK: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
3. TOREK: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
4. PONEDELJEK: 7.30–8.15 (učilnica 5. razred) katehistinja Marija Kepic
5. ČETRTEK: 12.50-13.35 (učilnica 5. razred) kaplan Marko Mrlak

MLADINSKA SKUPINA – SREDNJEŠOLCI
DRUGI ČETRTEK V MESECU:

• zimski čas: 19.00–20.30
• poletni čas: 20.00–21.30

sestra Marija Imperl in 
kaplan Marko Mrlak

Zelo vam priporočamo otroško revijo Mavrica, ki prinaša iz meseca v mesec otro-
kom in celi družini zanimivo in poučno branje. 
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»Odšli so …«
OB SMRTI ANE KURALT SO DAROVALI za sveto mašo Golobovi.
OB SMRTI STANETA BOLKA SO DAROVALI za svete maše: sosedje iz Boršnikove 

ulice, 2 maši, Ostermanovi iz Češnjevka in Mici Zabret s Topol, Avmanovi. OB SMRTI 
STANETA BOLKA SO DAR za Cerkev namenili njegovi domači in Brcetovi.

OB SMRTI ANDREJA MODRIJANA SO DAROVALI za sveto mašo Avmanovi.
OB SMRTI FRANCA PERA SO DAROVALI za svete maše: žena Danica in hči Jana 

z družino, 5 maš, sin Marjan z družino, 3 maše, sosedje, 5 maš, Ana Gregorka, 3 maše, 
sestra Tončka, sestra Minka, Martin in Nataša, družina Ivanšek, Boštjan in Sara, Blaž in 
Damaris, otroški pevski zbor Župnije Cerklje, Ščapova iz Cerkelj, nečakinje iz Tuhinja, 
sestra Francka.

OB SMRTI TONČKE JERIČ SO DAROVALI za svete maše: Kajžarjevi, 2 maši.

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

•••

ZA DOBRO VOLJO
PO OČETU – Učiteljica: »Gospa, vaš sin je pa najbolj olikan otrok v razredu.« – 

Mati: »Ja, to ima po očetu. Vsakokrat je izpuščen iz zapora predčasno zaradi vzornega 
obnašanja.«

MOŽ – »Vaš mož bo velik, vitek, modrook,« napoveduje jasnovidka, »in tudi bogat 
bo.« – »Sijajno,« odvrne mlada stranka vsa navdušena, »samo kaj pa naj naredim s 
svojim sedanjim možem?«

SHUJŠEVALNA KURA – »Kako je kaj s shujševalno kuro vašega moža?« – »Zelo 
uspešna je! Prvi teden, ko sem kuhala po vaših navodilih, je shujšal tri kilograme, v 
drugem tednu štiri, včeraj pa je kar izginil.«

ODKRITJE – Nekega večera se pri Rutarjevih pokvari televizor. Oče benti in zlovolj-
no pogleduje po sobi, potem pa se njegov pogled nenadoma ustavi na doraščajočem 
sinu in ves presenečen pravi: »Ej fant, ti si pa zrasel!«

MOŽGANI – »Gospod profesor, rekli ste, da nam boste danes govorili o možga-
nih!« – »Res sem rekel, ampak bom o tem govoril drugič. Danes imam nekaj drugega 
v glavi!«

KRSTA – »Ali se boste odločili za hrastovo ali kovinsko krsto?« vpraša uslužbenec 
pogrebnega podjetja. – »Za katero bi rekli, da je boljša?« – »Moram reči, da sta obe 
zelo kakovostni. Kovinske dlje držijo, hrastove pa so bolj zdrave.«
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OBVESTILA

PODRUŽNICA SVETEGA FLORJANA V LAHOVČAH

Podružnična cerkev sv. Florijana v Lahovčah praznuje svoje žegnanje – s’menj - v ne-
deljo, 8. septembra 2019. Za sv. Florijana lahko rečemo, da je vseobjemajoči svetnik. Pa 
ne za to, ker je bil veteran rimske vojske, ampak ker so ljudje v njem odkrivali ljubezen 
do Boga in bližnjega. Tako je postal priljubljen »ljudski« svetnik. Gasilci so si ga izbrali 
za zavetnika in priprošnjika. Postal je zavetnik proti požarom in povodnjim. Njegova 
slika visi, oziroma je naslikan na steni slehernega gasilskega doma. Lahovška cerkev je 
posvečena temu velikemu priprošnjiku.

Vsako leto praznujemo žegnanje na nedeljo po Marijinem rojstvu. Letos se bomo 
Bogu zahvalili za obnovljene zvonove. Blagoslov bo opravil mag. Tone Česen, direktor 
Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani. Ob 8. uri bo slovesna sv. maša z blagoslovom. Po sv. 
maši bo darovanje za naše obnovljene zvonove in družabno srečanje na dvorišču.

Ob tej priložnosti se v imenu župnika Jerneja in prelata Stanislava zahvaljujemo 
podjetju KOVINC, direktorju Damjanu Žvelc, ki je za obnovo zvonov daroval visoko 
vsoto. Zahvala tudi drugim darovalcem in vsem, ki boste darovali za obnovo zvonov 
pri slovesnem blagoslovu. Naj nas opogumi vzklik gasilcev NA POMOČ!

MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA LETA
Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo prosili v nedeljo, 8. septembra, 

pri deseti sveti maši v Cerkljah. Otroci ste povabljeni, da s seboj prinesete šolske torbe 
in potrebščine.



11

ŽUPNIJSKA GOSPODARSKA KOMISIJA se bo sestala v torek, 10. 
septembra, po večerni sveti maši (19.45).

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
V petek, 13. septembra, ob 17.30 bo v župnišču priprava staršev na krst otroka. V 

nedeljo, 15. septembra, bo v naši župniji krstna nedelja.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Letošnji molitveni dan za duhovne poklice za našo nadškofijo bo v soboto, 14. sep-

tembra, na Brezjah pod geslom »Tvegaj življenje za Gospoda!«. Program srečanja: ob 
9.00 molitev rožnega venca in molitvena ura za duhovne poklice, ob 10.30 slovesna 
sveta maša. Po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom. Program bodo 
s svojim sodelovanjem oblikovali sodelavci dekanije Zagorje. Med sveto mašo, ki jo bo 
daroval gospod nadškof, bosta med pripravnike za diakonsko in mašniško posvečenje 
sprejeta bogoslovca 2. in 5. letnika. 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE NA CERKVI SV. KRIŽA  
V STIŠKI VASI

Na cerkvi v Stiški vasi so že zamenjali strešno kritino. Na dan žegnanja, 15. sep-
tembra, ob 10.00 bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo blagoslovil novo 
streho.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
V ponedeljek, 16. septembra, takoj po sveti maši (19.30) se starši in botri letošnjih 

birmancev udeležite srečanja, ki ga bo vodila dr. Polona Vesel Mušič. Po predava-
nju bomo s starši birmancev pripravili vse potrebno za nemoten potek birme in lepo 
birmansko slovesnost.

STIČNA MLADIH
Vseslovensko srečanje katoliških mladih bo potekalo v soboto, 21. septembra, od 

9.30 do 17.30. Ustvarjalci so za udeležence pripravili tri vsebinske programe, delav-
nice, športni turnir, sveto mašo, zaključni koncert, romanje v Stično mladih ... Geslo 
letošnje Stične mladih je »Tukaj sem, zgodi se!« (prim. Lk 1, 38). Na spletni strani www.
sticna.net je dostopno gradivo za pripravo na Stično mladih. Lepo ste povabljeni, da v 
pripravi na srečanje molite molitev Stične mladih in si preberete papeževo poslanico. 
Program bo podrobno opisan v knjižici in po novem tudi v mobilni aplikaciji. Prijave 
zbiramo v župnišču in na Društvu Družinski in Mladinski Center Cerklje. Prispevek za 
prevoz in vstopnino znaša 10 evrov.
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DUHOVNA PODOBA ŠKOFA JOŽEFA KVASA
Predavanje duhovnika Maksa Ipavca bo v soboto, 21. septembra, ob 20.00 v Žu-

pnijski dvorani, po novem Dvorani Jožefa Kvasa. Škofov nečak nam bo spregovoril o 
duhovni podobi svojega strica škofa Kvasa. Predstavljena bo tudi nova knjiga o škofu 
Kvasu »Moč ljubezni«, ki bo izšla ob obletnici njegovega rojstva. Knjigo bo mogoče 
tudi kupiti. Dobrodošla so vprašanja poslušalcev o življenjski poti škofa Kvasa.

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). Po njem bomo 
poimenovali obnovljeno župnijsko dvorano in vanjo namestili škofovo sliko, ki jo je 
naslikal akademski slikar Tomaž Perko. 100. obletnica rojstva je za nas priložnost, da se 
spomnimo škofove življenjske poti, predvsem pa njegovega poslanstva, ki ga je najlep-
še izrazil v geslu »Služiti z veseljem«. Slovesno sveto mašo bo daroval naš rojak, škofov 
nečak, g. Maks Ipavec.

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 turn v Šmartnem.

ROMANJE NA KRKO
Zadnjo nedeljo v septembru, 29. septembra, bo tradicionalno župnijsko romanje na 

Krko. Odhod avtobusa iz Cerkelj bo ob 8.00. Udeležili se bomo žegnanjske svete maše 
na Krki ob 10.00, po njej pa odšli na skupno kosilo.

V popoldanskih urah bomo obiskali Mirno Peč, kjer nas bo sprejel tamkajšnji žu-
pnik g. Janez Rihtaršič. Ogledali si bomo farno cerkev sv. Kancijana, obiskali Slakov in 
Pavčkov muzej ter samostan sester Klaris. Prispevek za prevoz in kosilo je 20 evrov.

Prijavite se v župnišču, in to čim prej, da bomo lahko pravočasno rezervirali 
sedeže v avtobusu in kosila. Prijave sprejemamo do petka, 20. septembra.

AKADEMIJA V ČAST IGNACIJU BORŠTNIKU
Na godovni dan Antona Martina Slomška bo po sveti maši v cerkvi v Cerkljah aka-

demija v čast Ignaciju Borštniku.

VABILO K MINISTRANTSKI SKUPINI IN OTROŠKEMU PEVSKEMU 
ZBORU

Fantje, ki želite ministrirati in obiskujete vsaj prvi razred veroučne šole, se lahko 
pridružite ministrantski skupini. Otroke vabimo tudi k petju v župnijskem otroškem 
pevskem zboru. Vsak član župnije ima pravico in dolžnost po svojih močeh sodelovati 
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v življenju župnije. Ministrantska skupina in otroški pevski zbor sta za župnijo zelo 
pomembna. Starši, spodbudite svoje otroke k ministriranju in petju.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih 

skupin ter voditelje bibličnih skupin. Namenjena je vsem, ki želijo:
• poglobiti svoje versko znanje,
• narediti nekaj za svojo duhovno rast,
• pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
• poglobiti poznavanje Svetega pisma,
• voditi birmanske in druge skupine.

Voditeljica pastoralne šole v Nadškofiji Ljubljana je s. Tatjana Car, Sveti Duh 244, 
4220 Škofja Loka, telefon: 031 679 764, elektronski naslov: tatjana.car@rkc.si.

Informativni dan bo v petek, 27. septembra 2019, ob 17.00 v predavalnici 2 na 
Teološki fakulteti, Poljanska c. 4.

Vpis v katehetsko šolo bo 2. in 4. oktobra 2019 od 16.00 do 17.00 v pisarni v 1. 
nadstropju (stari del) TeoF.

Začetek predavanj bo v petek, 4. oktobra, od 16.45 do 20.00 na Poljanski cesti 4, v 
Ljubljani.

MOČ LJUBEZNI – NOVA KNJIGA O ŠKOFU KVASU
Škofova nečaka Maks Ipavec, zdaj župnik 

župnije Begunje pri Cerknici in cerkniški dekan, 
in Jožef Pavlič, upokojeni dolgoletni časnikar in 
urednik pri Družini, sta od smrti škofa Jožefa 
Kvasa načrtovala, da bi napisala in uredila 
knjigo o velikem sorodniku. Lepa priložnost za 
to se jima je ponudila ob 100. obletnici rojstva 
škofa Jožefa Kvasa. V veliko pomoč so jima bili 
že objavljeni prispevki v Družini in drugje. Tem 
in drugim prispevkom, deloma tudi lastnim, 
sta v knjigi z naslovom MOČ LJUBEZNI doda-
la veliko novega: lastnoročni življenjepis škofa 
Kvasa, zapis njegove sestre Marije (Micke) Dom 
pod Krvavcem, škofov rodovnik, predvsem pa 
številne izjave in pričevanja ljudi, ki so škofa 
Kvasa dobro poznali, z njim sodelovali, ga cenili 
in obiskovali.

Veliko ste preživeli vi, ki ste šli v svet. Veliko smo 
prestali doma. Preživeli pa smo, ker smo spoznali  
in zaupali, da je Bog z nami in Mati Marija.  
Na tem gradimo svojo prihodnost. Raja na zemlji ne 
bo, preveč ljuljke je bilo zasejane. Temeljni kamen,  
ki so ga mnogi zidarji zavrgli, je še ostal temeljni 
kamen. Na tem mi gradimo. Na kamnu pa bo 
zapisano: »Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, 
jaz sem svet premagal.« In še nekaj je zapisano:  
»Kdor hoče biti moj učenec, naj sprejme križ.«  
Ta križ se danes za mnoge imenuje resnica – 
pravičnost, za nas pa naj bo ta križ ljubezen in 
sprava. Lahko da je, s tem da izkažemo ljubezen in 
si prizadevamo za spravo, tudi teža križa združena. 
Pokažimo mlajšemu rodu, da to zmoremo, da je to 
mogoče pod Marijinim varstvom in z Božjo pomočjo.

Iz govora zlatomašnika škofa Jožefa Kvasa pri maši 20. junija 1995  
v Vetrinju, kjer je 8. junija 1945 daroval novo mašo.
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PREŽIVELI SMO, KER SMO ZAUPALI V BOGA MOČ LJUBEZNI

Ob 100. obletnici rojstva
škofa Jožefa Kvasa
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V knjigi so najbolj prepričljivi pogovori s škofom Jožefom, njegove besede, iz kate-
rih bo bralec zvedel veliko novega o njem; predvsem o hudih časih, ki jih je preživljal. 
Kljub temu je »služil z veseljem« Bogu in ljudem, bil srečen kot duhovnik in škof. To so 
čutili pomembni cerkveni ljudje okrog njega, obiskovalci tečajev za zaročence, duhov-
niki in verniki po župnijah, ki jih je obiskoval in vodil cerkvene slovesnosti.

Knjiga z več kot tristo stranmi v barvnem tisku, s približno 150 barvnimi in doku-
mentarnimi fotografijami, pričevanji o škofu Kvasu in njegovimi tudi za današnji čas 
zelo sporočilnimi besedami bo mogoče dobiti v župnišču v Cerkljah. (J. P.)

ROMANJE V SVETO DEŽELO
Prisrčno vabljeni na romanje v Sveto deželo. 
Romali bomo v terminu od 18.–28. 04. 2020.
Na romanju se bomo v Božjo besedo poglabljali tam, kjer je bila izrečena. Obiskali 

bomo Nazaret, Kano Galilejsko, Muhraqo, Jeriho, Kumran, Betlehem, Jeruzalem, z bar-
ko bomo pluli po Galilejskem jezeru, povzpeli se bomo na goro Blagrov ter na goro 
Tabor. Če bo vreme ugodno, pa bomo imeli priliko izkoristiti nekaj prostih trenutkov 
za kopanje v Mrtvem morju. 

Romarje bo spremljala Andreja Remic, vodila ga bo s. Darjana Toman, ki ima izku-
šnje tako z vodenjem po Sveti deželi kot z vodenjem duhovnih vaj. Z nami bo tudi 
duhovnik, da bomo vsak dan obhajali sv. mašo in lahko prejeli še kakšen drug zakra-
ment. V Sveti deželi bomo imeli za romarske aktivnosti in pobožnosti na voljo polnih 
9 dni – tako da program tokrat zaobjame še delček Stare zaveze. 

Prijave bodo sprejemali do zasedbe prostih mest.
Prijave in informacije: Andreja Remic na tel. št. 051 666 294 ali preko elektronske 

pošte info@ar-tur.si.

LITURGIČNI KOLEDAR
8. september: praznik rojstva Device Marije ali mali šmaren. Ker je letos ta dan 

nedelja, bodo sv. maše po nedeljskem razporedu.
8. september: obhaja svoj praznik, žegnanje, podružnica sv. Florijana v Lahovčah. 

Slovesna sveta maša bo ob 8.00.
15. september: obhaja praznik žegnanja Stiška vas. Slovesna sv. maša bo ob 10.00. 

Letos bo zaradi nadškofovega blagoslova obnovljene strehe še posebej slovesno.
21. september: goduje sv. Matej, apostol in evangelist. V soboto, 21. septembra, bo 

sveta maša njemu v čast na Pšati ob 8.00. 
29. septembra: ob godu sv. Hieronima bo sveta maša njemu v čast že v nedeljo 

ob 10.00, ko bo upokojeni nadškof Alojz Uran blagoslovil obnovljeni turn cerkve sv. 
Martina.
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Angeli na poti življenja

Angeli na poti slehernika
križem rok že ne držijo.
Vedno so blizu človeka
in mu ob strani stojijo.
Vestno spolnjujejo
vsa Božja naročila
in vse, kar je dobro
za ljudi,
jemljejo neposredno
z Božje dlani.
Ker gledajo z druge –
nebeške strani,
poznajo tudi nam še
prikrite stvari …
Ljudje smo rojeni zato,
da bi živeli večno,
kar angeli dobro vedo.
V nebeški gloriji
so v brezštevilnih trumah zbrani,
z angelskimi kori so obdani.
Eni pa so tukaj blizu.

p. Janez Šamperl



Župnijsko pismo
Cerklje na Gorenjskem

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:
7. in 8. september:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Urška Janežič
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

14. in 15. september:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janja Petrič in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

21. in 22. september:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Aleš Čebulj
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

28. in 29. september:
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Marinka Mušič in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar

5. in 6. oktober:
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 7. september:
Druga skupina Cerklje

SOBOTA, 14. september:
Skupina Trnovlje

SOBOTA, 21. september:
Prva skupina Stara Cesta

SOBOTA, 28. september:
Druga skupina Stara Cesta

SOBOTA, 5. oktober:
Prva skupina Cerklje


