
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.

leto: XXXIII november 2019 številka: 10

SMRT
Sveti Frančišek Asiški jo imenuje sestra, Prešeren ji v Sone-
tih nesreče kliče: prijazna smrt, predolgo se ne mudi (pa ni 
bil nič kaj preveč svet), ljudje pa bežijo pred njo, kot da bi 
ne vedeli, da ji ni moč ubežati. Zato skušajo pregnati sle-
herno misel in spomin nanjo. Samo poglejte, kako počasi 
izginjajo pokopališča okoli cerkva. Stoletja so naši predni-
ki počivali tako rekoč sredi naselij, v neprekinjenem stiku 
in pogovoru z živimi, zdaj pa so jih slednji (ki jim pravza-
prav le še pogojno lahko rečemo živi) odrinili na obrobja 
mest, skupaj s skladišči in trgovskimi centri. Namesto da 
bi naši otroci sprejeli, ali še bolje povedano, dojeli smrt 

kot del življenjskega ciklusa, se s smrtjo srečujejo šele, ko jim pogine hrček ali zlata 
ribica. In že ob tem nam stroka skoraj priporoča psihoterapevta.

Smrt nastopa le še v vicih, filmih in reklamah. Ljudje, ki našo vero označujejo za 
praznoverje, bodo prav v teh dneh izvotlili buče, jih osvetlili in praznovali … Kaj 
že? Noč čarovnic! Vse le zato, da bi prikrili in utišali lastno izvotljenost in temo. 
Še praznik vseh svetih so nam, hvala Bogu neuspešno, skušali prebarvati v dan 
mrtvih! Človek bi rad večno živel in zato skuša na vse načine uničiti ali vsaj pre-
tentati smrt, vendar pa le tisti, ki sprejme, razume in vzljubi smrt, doseže večno 
življenje.

Morda se bo kdo čudil, da pišem o ljudeh, kot da sam nisem človek. Vendar vse 
bolj spoznavam, da verujoči nismo od tega sveta, kakor piše evangelist Janez, da 
smo svojevrstni »vesoljci« ali kot pravi Slomšek: »V nebesih sem doma, od tega 
ne sveta …«!

In še: da mi ne bo kdo zameril, ker sem ljubega Prešerna označil za »nesvetega«, 
saj trdno verjamem, da je že »med svetimi«. Sem pa prav v teh dneh spoznal, da 
nebesa ne zahtevajo popolnosti, temveč le vero in dobroto.

Vir: Gregor Čušin, Na tretji strani
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OTROŠKI KOTIČEK
Jezus, tudi mi se večkrat skrivamo in si ne upamo stopiti bliže k tebi. Pomagaj nam, 

da premagamo strah in stopimo iz svojih skrivališč. Daj, da se te ne sramujemo in te z 
veseljem povabimo v svoje domove, v svoje življenje.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

ŽIVETI NA JEZUSOV NAČIN
Iz Jezusovega ravnanja se lahko veliko naučiš o 

odnosih z bližnjimi, predvsem pa spoznaš, da bodo 
tvoji odnosi svetlejši in toplejši, če boš vanje povabil 
še tretjega – Boga.

Jezus si je najbolj od vsega prizadeval za živ od-
nos z nebeškim Očetom. Vedel je, da je brezpogojno 
ljubljen in sprejet v Očetovih očeh, da mu popolno 

ljubezen lahko daje le Bog, človeška ljubezen pa je omejena in polna padcev, potrebna 
zaupanja in odpuščanja. 

Tudi Jezusovi prijatelji so delali napake, celo zelo hude. Jezus je vedel, da ga bo Juda 
izdal in Peter trikrat zatajil, a ju je v trenutkih, ko so bili skupaj, imel rad in jima zaupal 
enako kot drugim. Svojim prijateljem je dan za dnem kazal, kakšna je resnična lju-
bezen. Ta je vrhunec dosegla z njegovo daritvijo na križu, ko so se uresničile besede: 
»Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, ki dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13).

Jezusovi odnosi z bližnjimi so bili torej polni ljubezni, hkrati pa ne moremo mimo 
dejstva, da je Jezus v njih ostajal zvest svojemu Očetu in sebi – da je bil resnično svobo-
den. Kaj to pomeni? Nobenega dvoma ni, da je Jezus imel rad svojo zemeljsko družino, 
svojo mater in brate, a jo je, ko je prišel njegov čas, kljub temu zapustil. Prav tako je 
Jezus ljubil svoje prijatelje – apostole, a je hkrati ravnal neodvisno od njih. To so tudi 
oni le stežka razumeli in sprejeli, včasih se jim je morda zdel pravi čudak. A vendar je 
Jezus predano sledil svojemu poslanstvu, nalogi, ki jo je vanj od samega začetka položil 
njegov nebeški Oče, in pri tem ni iskal človeškega priznanja in odobravanja.

Prisluhniti sebi in svojemu telesu, graditi odnose po Jezusovem zgledu, živeti v lju-
bezni, sprejemanju, odpuščanju, svobodno slediti Njegovemu klicu je zahtevna, a os-
rečujoča naloga za vse življenje. Sprejmeš izziv?

Vir: Rad te/se imam

JESEN NA DMC-JU
Prišla je jesen. Obiskala nas je z vsem svojim bogastvom: z raznovrstnimi sadovi, 

okusnimi plodovi, hranljivimi pridelki, čudovitimi toplimi barvami, šumenjem listja 
pod nogami, neskončno lepimi 
sončnimi zahodi, ki gorijo čez vse 
nebo in pripovedujejo o tem, da sv. 
Miklavž že peče vseh vrst piškote za 
najbolj pridne. Jesen daje, deli, raz-
daja in hkrati umira. Iz vsakega lista, 
ki pade na zemljo, nastane nova, 
rodovitna zemlja. Iz vsakega oreha, 
želoda, lahko nastane novo življe-
nje, novo mogočno drevo. Vse to 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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nas nagovarja, spodbuja in opominja, da tudi sami dajemo, delimo, razdajamo, umira-
mo sebi ter hkrati uživamo v vsem, kar prejemamo.

Na DMC-ju lahko dajete kot prostovoljci in prejemate kot udeleženci ali oboje hkrati.

VABIMO VAS:
Ob PONEDELJKIH na ANGLEŠČINO ob 19.00.

Ob SREDAH na NEMŠČINO ob 20.00.

Ob ČETRTKIH od 16:00 do 18:00 na USTVARJALNE DELAVNICE.
V novembru so na programu:
  7. 11. 2019: Izdelovanje latern ob sv. Martinu
14. 11. 2019: Kovaška delavnica – obisk kovaške delavnice Globočnik
21. 11. 2019: Naredi sam: Domači balzam za ustnice
28. 11. 2019: Adventna delavnica

Med tednom, od PONEDELJKA do PETKA od 13.00 do 17.00, poteka UČNA PO-
MOČ.

Ob SOBOTNIH VEČERIH SO DRUŽENJA MLADIH od 19.00 do 22.00.

BIRMANSKE SKUPINE se srečujejo po razporedu.

Ob SREDAH (na 14 dni) ob 19.00 so MLADINSKA SREČANJA srednješolcev.

Ob PETKIH od 10.00 do 11.30 vas posebej lepo vabimo, da se nam pridružite na 
IGRALNIH URICAH za PREDŠOLSKE OTROKE, ki imajo to srečo, da so lahko doma, 
pri babicah, dedkih, mamah, atih ali celo pri mamici ali atiju. Otroci se pri nas lahko 
igrajo z drugimi otroki, ustvarjajo, poslušajo pravljico in se imajo lepo. Odrasli pa se ob 
lahko srečate in poklepetate. Ko se otroci navadijo prostora, drugih otrok in nas, jih 
lahko pustite same in skočite do trgovine ali greste po kakšnih drugih opravkih.

V SOBOTO, 30. 11. 2019, od 16.00 DALJE bomo IZDELOVALI ADVENTNE 
VENČKE – LEPO VABLJENI.

Želimo vam lep, pisan, radodaren in hvaležnosti poln jesenski čas.

JESEN ŽIVLJENJA
Vstopili smo v predzadnji mesec v letu. Kliče nas, da se ozremo po svetnikih, po 

tistih, ki so to že, in tistih, ki to še bodo, pa so še na poti očiščevanja. Med njimi in 
nami se gradi občestvo ravno v molitvi: ene častimo, za druge prosimo, oboji so naši 
pomočniki in priprošnjiki. In to se dogaja ravno v molitvi. 

Mesec končujemo s praznikom Kristusa Kralja vesoljstva, ki nas pelje v advent in s 
tem v novo bogoslužno leto.

Ko pišem te besede, sem še 
pod vtisi lepih sprehodov po 
gozdu s čudovitimi jesenskimi 
barvami. Ne želim vam delati 
»skomin«. Mnogi ste srečni, 
ko naredite vsaj kakšen korak 
v domači hiši ali pred hišo, na 
hodniku ... Veliko vas je, ki tudi 
tega ne zmorete. Med hojo po 
gozdu ob iskanju gob, občudo-

vanju prečudovite narave in ne nazadnje ob nabiranju moči za svoje delo sem mislil 
tudi na vas. 

V gornjem zapisu sem vas morda spomnil na številna doživetja v vašem življenju ... 
Ob sprehodu, z rožnim vencem in molitvijo za vas, se mi je postavljalo vprašanje: Kako 
to, da vidim toliko strupenih gob, pravih, užitnih, pa skoraj nič? In glej, v istem gozdu, 
pod enakim soncem in dežjem ter enakimi pogoji toliko strupenih in med njimi le 
malo užitnih. 

Pri tem sem pomislil na ta svet, na ljudi okrog sebe … V podobnih razmerah živimo 
(vsaj v neposredni bližini), pa so med nami takšne razlike. Včasih smo tako razdeljeni 
že v domači družini, med sodelavci, v Cerkvi, kot narod ... Ob vsem tem se veselim, da 
Bog dopušča svobodo, je usmiljen z nami in nam podarja nove možnosti »za več«. Naj 
bo takšno tudi novo cerkveno leto, ki se začne z adventom. 

Želim blagoslovljen mesec in vas pozdravljam z enajstim Petersonovim pravilom, ki 
pravi: »Ne težite mulcem, ko rolkajo!«

Miro Šlibar, bolniški duhovnik 

»Odšli so …«

OB SMRTI JELKE HACIN SO DAROVALI za svete maše: Marta in Jože Jerič, 3 maše, 
Irena Jelenc.

OB SMRTI DOROTEJE BOŠTIC SO DAROVALI za svete maše: hči Marta z družino, 
5 maš, sin Janez z družino, 3 maše, brat Lojze z družino, 5 maš, sosedje, 4 maše, vnuki 
Urban-Meta-Urh, 3 maše, vnukinja Urška z družino, 3 maše, vnuk Anže z družino, 5 
maš, vnukinja Barbara, 3 maše, Bečanovi iz Križ, Jože in Mirko Hacin z družinama, 2 
maši, Bobnarjevi, Sp. Brnik, 3 maše, Filip Zmrzlikar, 3 maše, nečakinja Jana Kovač, čla-
ni B prostovoljnega gasilskega društva Zg. Brnik, Marinka Mohorič, Zajčevi iz Grada, 
Olga Starc, Irena Jelenc.

Za gregorijanske svete maše sta darovala hči Marta in sin Janez z družinama.
Dar za dvorano sta namenila nečakinja Jana Kovač in Filip Zmrzlikar.
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ZA DOBRO VOLJO
POSLUŠANJE – Neki človek kleči pred oltarjem in Bogu razlaga vse, kar mu leži na 

duši. V nekem trenutku se zave svojega samogovora in vpraša Boga: »Zakaj sem vedno 
jaz tisti, ki govori, kadar se srečava?« Božji odgovor se glasi: »Morda zato, ker sem na 
najinih srečanjih jaz edini, ki posluša.«

POTREBNA SPREMEMBA – Neki novinar je vprašal Mater Terezijo: »Kaj bi po va-
šem mnenju morali spremeniti v Cerkvi?« »Vas in mene, dragi gospod!«

POZABLJIVOST – Kaplan je skrbno pripravljal starše na krst njihovega otroka. Na 
slovesni dan, po maši, ko naj bi bil krst, pa v cerkvi ni nikogar. Kaplan čaka pet, deset, 
dvajset minut, pol ure … Zaman. Niti glasu od družine krščenca. Po polurnem čakanju 
zaklene cerkev, prepričan, da mu bodo že sporočili, kaj jih je zadržalo. Naslednji teden 
med nakupovanjem v mestu naleti na mamo te družine. »Kaj pa krst?« jo pobara. 
»Gospod kaplan, bilo je čudovito: zelo smo se zabavali, kosilo je bilo izredno okusno, 
nasploh je praznik uspel!« Kar naenkrat pa se zdrzne in na široko razpre oči: »Ojoj, 
pozabili smo iti v cerkev!«

PRAH – Deklica vpraša mamo: »Mami, ali je res, da se spremenimo v prah, ko um-
remo?« »Seveda,« odvrne mama. Deklica, zadovoljna z odgovorom, gre v svojo sobo 
in kmalu jokajoče prihiti nazaj: »Mami, mami, pridi hitro v mojo sobo! Pod mojo pos-
teljo je mrtvec!«

PRAVIČNA KAZEN – Policist ustavi duhovnika na kolesu in mu napiše kazen za 
vožnjo brez čelade. Duhovnik protestira: »Veste, saj ne potrebujem čelade. Z mano je 
angel varuh, ki me varuje.« Policist odvrne: »Potem boste pa plačali še 200 evrov kazni 
za vožnjo potnika na enosedežnem kolesu!«

PRAVO MESTO – Župnik na ulici sreča enega svojih vernikov: »Kako to, da vas ni-
koli več ne vidim v cerkvi?« vpraša možakarja. »Veste, gospod župnik, v cerkvi so sami 
hinavci,« se glasi odgovor. »Če je samo to,« ga potolaži župnik, »se pa nič ne vznemir-
jajte. Prav gotovo se bo našel prostor še za enega!«

PROBLEMČEK – V letalu stevardesa pove v mikrofon: »Spoštovani potniki, pilot 
sprašuje, ali je med vami kakšen goreč vernik?« 
Pater Janez, ki ravno odhaja na novo misijonsko 
postojanko, si misli, da je to dobra priložnost, 
da pričuje o svoji veri, zato dvigne roko. »Imate 
res močno vero? Takšno, ki je ne more nič oma-
jati?« »Seveda, gospodična, nedvomno!« »Su-
per! Imamo namreč manjšo težavo … Letalo se 
je vnelo in manjka nam eno padalo …«

OBVESTILA

SPREMENJEN TERMIN PRAZNIČNIH SVETIH MAŠ
S 1. januarjem 2020 bo župnija Šenturška Gora postala ena izmed podružnic župni-

je Cerklje. Svete maše se bodo na Šenturški Gori ohranile. Več maš v župniji zahteva 
prilagoditev terminov maš v župnijski cerkvi ob nezapovedanih praznikih, ki se ob-
hajajo med tednom, na delovne dni. Dopoldanska maša bo na imenovane praznike v 
Cerkljah tako le ena, in sicer ob 9.00, popoldne pa ob 18.00/19.00.

DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE
Ob prazniku vernih duš številni darujete dar za prošnje za molitve za svoje drage 

pokojne. Bog, povrni.

URADNE URE V ŽUPNIŠČU MED JESENSKIMI POČITNICAMI
V času jesenskih šolskih počitnic, od 27. 10. do 3. 11. v župnišču ne bo uradnih ur, 

ker bosta g. kaplan in g. župnik odsotna.

3. NOVEMBER: DAROVANJE ZA VAŠE DUHOVNIKE
Po sklepu Župnijske gospodarske komisije bo na zahvalno nedeljo, 3. novembra, pri 

vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše duhovnike. Po podružnicah bo »ofer«, name-
njen duhovnim pomočnikom, ki tam opravljajo svojo duhovniško službo, v župnijski 
cerkvi pa g. župniku in g. kaplanu. Vnaprej hvala in Bog plačaj za vašo dobroto.

11. NOVEMBER: SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
V ponedeljek, 11. novembra, ob 19.00 se bo v župnišču srečala župnijska gospodar-

ska komisija.

12. NOVEMBER: SREČANJE KLJUČARJEV ŽUPNIJSKIH CERKVA
V torek, 12. novembra, ob 19.00 bo v župnišču srečanje za vse ključarje naših cerkva. 

Ključarje prosim, da se srečanja zanesljivo udeležite.

17. NOVEMBER: ŽUPNIKOVA IN KAPLANOVA ODSOTNOST
Duhovniki ljubljanske nadškofije imamo od 17. do 20. novembra izobraževanje za 

duhovnike na Otočcu pri Novem mestu. V ponedeljek, 18. novembra, in torek, 19. 
novembra, v župnišču zato ne bo uradnih ur.

21. NOVEMBER: SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Novembrska seja ŽPS-ja bo v četrtek, 21. novembra, po sveti maši. Začnemo z mo-

litvijo v cerkvi.
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30. NOVEMBER: IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
V soboto, 30. novembra, od 16.00 do 20.00 ste vabljeni pripadniki vseh generacij, da 

v naši družbi izdelate adventni venček. Posebej pri mlajših otrocih je zaželeno, da jim 
pridete pomagat tudi odrasli. S sabo prinesite vrtne škarje. 

Venčke bomo v nedeljo, 1. decembra, ponudili vernikom pred cerkvijo. Darovi 
bodo namenjeni delovanju Društva DMC.

ZBIRANJE PODPISOV PODPORE PAPEŽU FRANČIŠKU
Na pobudo Društva Operando se po Sloveniji zbirajo podpisi v podporo papežu 

Frančišku. Papežu so pripravili odprto pismo in skupaj s podpisi podpornikov ga mu 
bodo izročili predvidoma v adventnem času. Več o pobudi in vsebini odprtega pisma 
si lahko preberete tudi na spletni strani Župnije Cerklje.

Vsi, ki bi želeli s svojim podpisom podpreti papeža v njegovih prizadevanjih, lahko 
to storite na dva načina. Svoje podatke vpišite v obrazec na spletni strani Društva 
Operando, povezavo do tja boste našli tudi na spletni strani Župnije Cerklje.

Za vse, ki sodobne tehnologije ne uporabljate, bo zbiranje podpisov organizirano 
na koncu vseh nedeljskih maš v soboto in nedeljo, 2. in 3. novembra, v Cerkljah.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA NOVEMBRA

SV. MAŠE ZA DRAGE POKOJNE
MAŠA ZA POKOJNE IZ DVORIJ:  

četrtek, 31. oktober, ob 17.00
MAŠA ZA POKOJNE IZ CERKELJ, VAŠČE 

IN PŠENIČNE POLICE:  
četrtek, 31. oktober, ob 18.00

MAŠA ZA POKOJNE IZ STIŠKE VASI: 
sobota, 2. november ob 8.00

MAŠA ZA POKOJNE IZ ČEŠNJEVKA: 
torek, 5. november ob 17.00

MAŠA ZA POKOJNE IZ GRADA:  
četrtek, 7. november ob 17.00

MAŠA ZA POKOJNE S SV. AMBROŽA: 
sobota, 9. november, ob 8.00

MAŠA ZA POKOJNE S PŠATE:  
torek, 12. november, ob 17.00

MAŠA ZA POKOJNE IZ ŠMARTNA, 
GLINJ IN POŽENIKA:  
četrtek, 14. november, ob 17.00

MAŠA ZA POKOJNE S ŠTEFANJE GORE: 
sobota, 16. november, ob 8.00

MAŠA ZA POKOJNE Z ZGORNJEGA BRNIKA: torek, 19. november, ob 17.00

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

1. november: Vsi sveti, PRVI PETEK
Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 7.30 in ob 10.00. V Lahov-

čah in Spodnjem Brniku bo sveta maša ob 8.00, v Zalogu ob 9.30. Popoldne ob 14.00 
se bomo zbrali v cerkvah pri bogoslužju in molitvi za drage rajne v Cerkljah, Lahovčah 
in na Spodnjem Brniku. Po končanem bogoslužju se v sprevodu pomaknemo na po-
kopališče. 

V Cerkljah bomo najprej molili ob spomeniku padlim v prvi svetovni vojni, sledi 
skupna molitev pri križu na pokopališču.

Ob 17.00 bomo v cerkvah v Cerkljah, Lahovčah in na Spodnjem Brniku molili rožni 
venec za vse naše rajne. Lepo vabljeni k skupni molitvi. Kdor ne more priti molit v 
cerkev, naj rožne vence za drage rajne moli doma.
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Ob 19.00 bodo mladi ob križu na pokopališču v Cerkljah s pesmijo in molitvijo pro-
sili za rajne.

2. november: Spomin vseh vernih rajnih
Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra, bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00. 

V Zalogu je ta dan sveta maša ob 17.00, na Spodnjem Brniku ob 8.00, 8.30 in 18.00 in 
v Lahovčah ob 18.00.

3. NOVEMBER: ZAHVALNA NEDELJA
Dobremu Bogu in župnijskim sodelavcem se bomo zahvalili za letošnjo letino in 

blagoslov pri vsem svojem delu.

11. NOVEMBER: SV. MARTIN
Ob godu sv. Martina bomo v ponedeljek, 11. novembra, ob 8.00, darovali sveto 

mašo zavetniku cerkve v čast. 
V nedeljo, 17. novembra, pa bomo s sveto mašo slovesno proslavili sv. Martina. Žeg-

nanjska sveta maša za sosesko – Šmartno, Poženik in Glinje – bo ob 10.00 v Šmartnem.

22. november: sv. Cecilija
V novembru je god sv. Cecilije – zavetnice cerkvenih pevcev. Ta dan praznujete vsi, 

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

24. november: Jezus Kristus, kralj vesoljstva 
                             Začetek tedna Karitas

Kakšen kralj je Jezus? Odgovor izvemo iz Jezusovega odgovora Ponciju Pilatu: »Moje 
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služab-
niki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je 
rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« 

Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet 
zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

30. november: sv. Andrej, apostol
Ta dan goduje sv. Andrej, apostol. Sveta maša njemu v čast bo ob 8.00 v Češnjevku.

• • •

ŽUPNIJSKA KARITAS CERKLJE
Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem

e-naslov: mc.cerklje@gmail.com

PRIJAVNICA: 
OBISK SVETEGA MIKLAVŽA 2019
Otroci, ki obiskujete 3. razred OŠ in mlajši,
ste vabljeni na obdaritev otrok ob obisku 

SVETEGA MIKLAVŽA V CERKLJAH NA GORENJSKEM.
Rok za oddajo izpolnjene prijavnice je 20. 11. 2019

Dragi otroci! V nedeljo, 1. decembra, se bo zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Go-
vori se namreč, da bo našo cerkev v Cerkljah obiskal pravi sveti Miklavž. Angelčki so 
nam prišepnili, da se nam pridružijo ob 15. uri. Pridite torej, da skupaj pozdravimo 
svetega Miklavža. Mogoče pa ima za nas kakšno presenečenje? Pridite in boste videli!

PRIJAVLJAM OTROKA
Ime in priimek ___________________________________________
Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)
_______________________________________________________

Mobilni telefon staršev ___________________________

Otroka lahko prijavite tudi po e-pošti mc.cerklje@gmail.com.

Datum prijave __________  Podpis staršev / skrbnikov _________________

VINCENCIJEVA ZVEZA DOBROTE
V nedeljo, 17. novembra, nas bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincenci-

jeve zveze dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo 
hiše za družino brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije na 
temo narave, je 10 evrov. Vabljeni, da podprete akcijo.

GOST MESECA NOVEMBRA
V novembru se bomo zaradi Duhovniških dni srečali četrti ponedeljek, 25. novem-

bra ob 19.15, v sejni sobi župnišča. Naš gost meseca bo dr. Peter Nastran. Predstavil 
nam bo posebej zanimivo temo: 5 vstopnih mest zla v življenje. Lepo vabljeni.



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.

CERKEV ČISTI:
SREDA, 30. oktober:
Prva skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 9. november:
Druga skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 16. november:
Prva skupina Dvorje

SOBOTA, 23. november:
Druga skupina Dvorje

SOBOTA, 30. november:
Skupina mladi

BRALCI BERIL:
2. in 3. november:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Marinka Mušič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

9. in 10. november:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Urška Janežič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar

16. in 17. november:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

23. in 24. november:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

30. november in 1. december:
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Janja Petrič in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic


