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ZAKAJ VSAKO NEDELJO K SVETI MAŠI?
Cerkev uči, da smo verniki dolžni vsako nedeljo dejavno sodelovati pri sveti 

maši. Nedeljska maša je naloga, ki jo mnogo vernikov opravi z veseljem. Števil-
ni pa se sprašujejo, zakaj je to potrebno.

Tretja Božja zapoved pravi: »Posvečuj Gospodov dan!« Za kristjane je Gos-
podov dan nedelja, dan vstajenja Jezusa Kristusa. Cerkev nam nalaga dolžnost, 
da nedeljo, Gospodov dan, praznujemo tudi tako, da se udeležimo svete maše.

Od časov prve Cerkve je znano, da so kristjani spoznali, da biti kristjan ni 
zgolj zasebna stvar. Poklicani smo, da vero izražamo javno, v skupnosti. Vse to 
se uresničuje pri sveti maši.

Sveta maša (evharistija) temelji na Jezusovem izrecnem naročilu, ki ga je 
podal svojim učencem (apostolom) pri zadnji večerji. V Svetem pismu je do-
godek opisan v evangelijih. Evangelist Marko podaja naslednji opis: »Medtem 
ko so jedli, je [Jezus] vzel kruh, zmolil nad njim blagoslov, ga razlomil in rekel: 
»Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so 
iz njega pili. Rekel jim je: »To je moja kri, kri zaveze, ki se preliva za mnoge. 
Resnično vam povem: ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko 
bom novo pil v božjem kraljestvu.« Ko so odpeli zahvalno pesem, so odšli 
proti Oljski gori.« (Mr, 14,22-26)

Sveto pismo navaja tudi, da se je Jezus po smrti in vstajenju še večkrat pri-
kazal učencem in jim lomil kruh. Učencem se je zdelo, da je ta obred treba 
nadaljevati, čeprav niso takoj razumeli, kaj pomeni.

župnik Jernej

V STIŠKI VASI SO PRAZNOVALI
V nedeljo, 15. septembra, je bila v Stiški vasi slovesna sveta maša ob prazni-

ku povišanja svetega križa in zaključku obnove strehe na podružnični cerkvi. 
Daroval jo je nadškof msgr. Stanislav Zore, ki je poleg nove strehe blagoslovil 
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tudi podobe križevega pota. Te so ustvarili člani Društva likovnikov Cerklje in bodo 
nameščene ob pešpoti iz Grada do Stiške vasi, kjer se na pobudo cerkljanskih obrtni-
kov oživlja pobožnost križevega pota. 

Denar za obnovo strehe, ki jo je zob časa že dodobra načel, so prispevali vaščani in 
drugi, ki imajo v vasi svoje objekte, Župnija Cerklje ter Občina Cerklje. 

V Stiški vasi je bil dvojni praznik

Hvaležni za darove, opravljeno delo in 
blagoslov

Nagovor nadškofa
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Cerkljanski likovniki so se lotili novega izziva

Nova kritina bo lahko služila svojemu namenu
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POMEN MISIJONSKE NEDELJE

Misijonska nedelja, ki jo letos obhajamo 20. oktobra, je svetovni dan solidarnosti, 
ko se v molitvi in dobroti povežemo kristjani po vsem svetu, kličemo Božjo navzoč-
nost na skupnost Cerkve in z dobroto krepimo odrinjene in pozabljene. To je dan, ko 
ljudem z vsega sveta pokažemo, da smo bratje in sestre ter vsi otroci istega nebeškega 
Očeta.

Ta dan nam sporoča, da je naša vera tudi dejavnost, ki je v blagor ubogim ljudem. 
Oznanjevanje vere doma in v misijonih se vedno bolj dogaja v obliki pomoči bliž-
njemu, omogočanja pravic revnim, vračanja dostojanstva izobčenim, premagovanja 
etničnih razlik in z ohranjanjem življenja v vseh obdobjih. 

Najpopolnejše znamenje vere – ljubezen do bližnjega – je pomoč ljudem v najrev-
nejših deželah sveta. S svojim darom napravljamo Božjo dobroto otipljivo. To vrača 
ljudem upanje in jim kaže pot k človeka vrednemu in pravičnemu življenju.

Misijonska nedelja je svetovni misijonski dan, ki gane vse katoliške skupnosti v soli-
darnosti za najrevnejše dežele Afrike, Azije in Južne Amerike. K nabirki Misijonske ne-
delje smo vabljeni vsi verni z vsega sveta, ki ta dan objamemo revne ter tako v dejanju 
uresničimo veselo oznanilo naše vere in ljubezni do Boga in do bližnjega.

Kako lahko pomagamo misijonarjem:
 z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene zveze
 z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
 z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
 s svojim darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob Krištofovi nedelji)
 v adventu z akcijo »otroci za otroke«
 po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
 z botrstvom (redni mesečni prispevek)
 z občasnimi darovi za posameznega misijonarja ali ob konkretnem projektu
 kot laiški misijonar (skupina SLED)
 z iznajdljivo ljubeznijo
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Za vse informacije se obrnite na: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 
Ljubljana; tel.: 01/300-59-50; e-pošta: missio@rkc.si; spletna stran: www.missio.si.

KOTIČEK ZA OTROKE

Peter pri prerisovanju risbe ni bil 
dovolj zbran.
Naredil je 8 napak. Poišči jih!

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Kako lahko človek razlikuje, ali dela dobro ali slabo?

Človek je sposoben, da 
razlikuje dobra dejanja od 
slabih, ker ima zdravo pamet 
in vest, ki mu omogočata 
jasne presoje. 

(KKC 1749–1754, 1757–1758)

Za lažje razlikovanje dob-
rih dejanj od slabih obstajajo 
naslednje smernice: 

1. To, kar delam, mora biti 
dobro; dober namen sam ni 
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dovolj. Bančni rop je vedno zlo dejanje, čeprav bi ga storil z namenom, da bi obdaril 
revne ljudi. 

2. Čeprav je to, kar delam, resnično dobro, slab namen, zaradi katerega sem napravil 
dobro, izjalovi celo dejanje. Če spremljam na poti domov staro gospo in ji pomagam v 
stanovanje, je to dobro delo. Če pa sem to storil zgolj zato, da se pripravim na kasnejši 
vlom, je celotno dejanje slaba stvar. 

3. Okoliščine, v katerih nekdo dela, lahko zmanjšajo odgovornost, toda ne morejo 
spremeniti ničesar, kar zadeva dobro ali slabo nrav dejanja. Pretepati lastno mater je 
vedno slabo, čeprav je mati pred tem naklonila otroku premalo ljubezni. (Vir: YOUCAT 
– Katekizem za mlade)

MOŽJE SVETEGA JOŽEFA
V župniji Cerklje se od letošnjega marca srečuje moška skupina Možje Sv. Jožefa, ki 

deluje pod okriljem p. dr. Viljema LOVŠETA. Nekaj več lahko preberete na župnijski 
spletni strani pod rubriko Dejavnosti/Moška duhovnost.

Skupina se srečuje vsak prvi ponedeljek v mesecu po večerni maši v dvorani Jožefa 
Kvasa. Če vas vsaj malo zanima – vabljeni, da se priključite. Če se težko odločate, pa 
pridite vsaj na obisk, da dobite občutek, kakšen je utrip skupine.

Vabilo p. dr. Viljema Lovšeta:
Spoštovani fantje, očetje, možje in sinovi, poročeni, samski ali ločeni, vdovci in vsi 

ostali, ki v srcu dobro mislite, dobrodošli na srečanju za očete, može in sinove v vaši 
župniji.

Nam možem je Bog dal mo-
ško moč in poslanstvo, ki se ga 
verjetno premalo zavedamo, 
še manj pa gojimo. Srečali se 
bomo, da se spomnimo, kako 
dragoceno je vsako moško 
srce in življenje za najbližje in 
vso družbo. Drug drugemu 
lahko damo veliko moči, ki jo 
potrebujejo naše žene, otroci 
in vsa družba. Bog osebno ra-
čuna na vsakega izmed nas in na naš enkratni dar za nas in za druge. Dragoceni smo in 
se pri tem lahko podpremo. Bog nas ima za svoje sogovornike in sodelavce. Povabljen, 
če se zavedaš, da si veliko več kot zgolj del stroja za proizvajanje denarja za bogate. 
Vse težave in preizkušnje so za nas priložnost, ne ovira. V nas so moči, ki se jih niti ne 
zavedamo. Vsak izmed nas ima svojo enkratno izkušnjo, ki je vir moči tudi za druge. 
Dobrodošli!
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DMC FITNES
v novem študijskem letu

Če je bilo pred enim mesecem konec brezskrbnosti za šolarje in dijake, pa je zdaj 
odzvonilo tudi študentom. Pred nami je oktober in z njim novo študijsko leto.

Tudi na DMC-ju začenjamo še bolj zagnano, z dodatnimi vsebinami, za katere pred 
enim mesecem še ni bil čas.

Angleščina za odrasle ob ponedeljkih zvečer je na DMC-ju že nekaj ustaljene-
ga in teče pod mentorstvom marljive in prizadevne prostovoljke ge. Tanje Ciperle. 
Srečujejo se vsak ponedeljek ob 19.00. Nekateri člani so del skupine že vrsto let, drugi 
pa so se pridružili kasneje. Ga. Tanja za vsako srečanje pripravi temo in vaje, enkrat s 
poudarkom na slovnici, drugič na besedišču. Včasih jim uspe tudi že malo pogovora. 
Če koga vleče na angleški večer, naj se jim le pridruži. Potrebujete osnovno predznanje 
in veliko dobre volje. Začnejo 7. 10. 2019.

Z oktobrom se na DMC-ju ponovno začne tudi nadaljevalni tečaj nemščine, 
ki smo ga začeli izvajati lansko leto. Vodi ga prostovoljka, profesorica nemščine ga. 
Mojca Globokar. Za ta tečaj potrebujete nekaj več predznanja, predvsem pa veliko 
motivacije in volje do dela ter pripravljenost na redno udeležbo. Če bi radi osvežili 
in nadgradili svoje znanje, lepo vabljeni in dobrodošli, tudi če so od vašega zadnjega 
tečaja ali uporabe nemščine minila že leta. Tečaj bo ob sredah ob 20.00 in se začne 
9. 10. 2019.

Obe skupini sestavlja več generacij (različne starosti), tako da naj vas ne skrbijo vaša 
leta, ne mlada ne srednja, ne stara. Predvsem je obema skupinama skupno to, da se 
imajo vsak teden zelo »fletno«. Zato kar pogumno pridite zraven.

Že v septembru smo na DMC-ju ponovno začeli s PETKOVIMI IGRALNIMI URI-
CAMI za PREDŠOLSKE OTROKE, ki imajo to srečo, da so lahko doma, pri babicah, 
dedkih, mamah, atih ali celo pri mamici ali atiju. Ob petkih lahko ti otroci in tudi tisti, 
ki jih varujete, pridete na DMC. Otroci se pri nas srečajo z drugimi otroki, se z njimi 
igrajo, ustvarjajo in se lepo imajo. Odrasli pa prav tako lahko malo poklepetate in se 
srečate. Ko se otroci navadijo prostora, drugih otrok in nas, jih lahko pustite same in 
skočite do trgovine ali kam drugam. Vsak petek vas pričakujemo od 10.00 do 11.30 
in se veselimo vašega obiska. Z vami bova Marija in Irena. 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Začeli smo tudi z USTVARJALNIMI 
DELAVNICAMI, ki jih že vrsto let vodi 
in pripravlja prostovoljka ga. Jelena Ve-
selinović. Vsak četrtek od 16.00 do 
18.00 se otroci srečajo na DMC-ju in 
Jelena zanje pripravi čudovite delavnice, 
na katerih otroci rišejo, strižejo, lepijo, 
gradijo … Iz najrazličnejših materialov 
delajo prave umetnine. Vsebine so pri-
merne tako za šolske kot predšolske ot-
roke.

V oktobru je na programu:
3. 10. 2019 Origami tehnika (prevod: 

ustvarjanje s prepogibanjem papirja – 
vsi znamo narediti ladjico in ‚avijonček‘, 
na uricah pa bo nastalo še kaj …)

10. 10. 2019 Lisička je prav zvita zver: 
spoznali bomo narodno pesem in izde-
lali lisičke

17. 10. 2019 Ustvarjamo z gumbi: rožice, zapestnice ali kakšno drugo lepo stvar
24. 10. 2019 Bučke, bučke, bučke

Med tednom, PON–PET, od 13.00 do 17.00, poteka UČNA POMOČ, kjer nam 
pomaga nekaj zelo pridnih prostovoljcev.

Prav tako so se začela redna SOBOTNA VEČERNA DRUŽENJA MLADIH od 20.00 
do 23.00, za katere skrbi cela četa mladih prostovoljcev, ki vsako soboto izmenjaje 
odgovorno in vestno skrbi za to, da je ob sobotah zvečer vse tako, kot mora biti.

Začele so se tudi BIRMANSKE SKUPINE, ki so prav tako odvisne od mnogih mla-
dih animatorjev, njihovih idej, ustvarjalnosti, veliko prostovoljnih ur, ki jih vložijo v 
srečanja, ko pričujejo s svojim zgledom, vero in življenjem.

Ob sredah (na 14 dni) ob 19.00 ste srednješolci vabljeni na MLADINSKA SREČA-
NJA. Ob različnih temah bomo v pogovoru, molitvi, druženju … odkrivali neznane 
stvari in hkrati z osebnimi izkušnjami bogatili drug drugega.

24. oktobra od 16.00 do 18.30 DMC v župnijski dvorani organizira IZMENJE-
VALNICO OBLAČIL po načelu blagovne menjave: prinesi in odnesi. Če so vaši otroci 
eno leto starejši, oblačila pa niso hotela zrasti z njimi, če ste se svojih oblačil naveličali 
ali pa ste preveč ali premalo jedli, potem lahko čista in uporabna oblačila ta dan prine-
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sete in zamenjate. Dobrodošli. Veseli bomo tudi kakšne prostovoljke in prostovoljca, 
ki bo pomagal/-a pri izvedbi dogodka. Tudi pri drugih vadbah prostovoljstva je še 
vedno dovolj nalog in prostora .

OKTOBER pa je za DMC še posebej čudovit mesec, saj v tem mesecu naš Cen-
ter praznuje rojstni dan. Praznovali ga bomo v torek, 8. 10. 2019. Zberemo se pri 
večerni sveti maši skupaj z birmanci pri devetdnevnici in se Bogu zahvalimo za 
14 let življenja, veselja, srečevanja, smeha, solz, objemov … skratka za vse, kar se 
je v tem času, od »rojstva« do danes, dogajalo in za vse ljudi, ki so stopali skozi 
naša vrata in soustvarjali DMC. Hkrati pa bomo prosili tudi »žegna« za naprej. 
Po maši vas vabimo v Center na druženje. Če ima kdo veselje in voljo, lahko speče 
tudi kakšno pecivo.

Ko takole pogledamo na DMC, koliko let že deluje in koliko ljudi je tu našlo svoj 
prostor tako ali drugače, smo resnično lahko hvaležni za vse.

Prostovoljcev v vseh letih ni lahko prešteti, še težje pa je prešteti vse njihove ure, ki 
so jih podarili za druge. Tudi zdaj imamo lepo število prostovoljcev, ki pridno priha-
jate, nekateri vsak teden, nekateri celo večkrat na teden, eno uro, dve, tri … Nekateri 
nekajkrat na mesec, nekajkrat na leto, kakšen samo, da kaj postori … Nekateri ste 
zvesti prostovoljci že vrsto let, nekateri ste novi, za nekatere niti ne vemo, kdo je tisti, 
ki je nekaj popravil, prinesel, postoril in komu naj rečemo HVALA. 

Zato bi se ob tej priložnosti radi zahvalili vsem in vsakemu posebej, ki delate, pri-
hajate, darujete svoj čas, energijo, znanje, talente, sebe. In vsem tistim, ki ste to delali 
nekoč, pa ste zdaj v drugih vlogah.

Danes ni tako zelo samoumevno, da delate zastonj in pomagate … V očeh tega 
sveta je to velikokrat nespametno in neumno.

Vendar pa samo tisti, ki je prostovoljec, ve, da tisti, ki da, tudi prejme in da se splača.

Zato še ENKRAT VELIKA HVALA VSEM NAŠIM PROSTOVOLJCEM (NEKDA-
NJIM IN SEDANJIM) in VSAKEMU POSEBEJ za VSA OPRAVLJENA DELA IN ZA 
VSAKO OPRAVLJENO DELO POSEBEJ.

Želimo vam lep, pisan jesenski čas, 2019 .10 .8 po maši pa le pridite in se 
poveselite z nami.

• • •
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JESEN ŽIVLJENJA

POTI IZ OSAMLJENOSTI
Poletna meseca sta bila zaradi 

vročine zlasti za starejše zelo obre-
menilna. Najbolj neprijetno pa je 
biti sam med ljudmi. Občasno smo 
radi v miru – sami. A občutek osa-
mljenosti je nekaj drugega. V našem 
času prav osamljenost najbolj znižu-
je kakovost življenja starejših. Veliko 
osamljenih je značajsko zadržanih, 
strah jih je stikov in komuniciranja 
z drugimi ljudmi, predvsem tujimi.

Če se ozremo naokoli, spozna-
mo, da številni, ki jih drugi vidijo 
osamljene, sami nimajo takega ob-
čutka. Ne glede na leta in zdravje se 
trudijo v svojem življenju na različne načine povezati z drugimi ljudmi.

Priznati moramo, da se občutka osamljenosti najuspešneje rešimo, če nam kdo po-
nudi čustveno bližino. Znanka, častitljive starosti, ki živi sama, je po pogovoru rekla: 
»Prisrčna hvala, da ste me poslušali. Čutim, da nisem več tako sama. Najbolje zdravi 
topla beseda!«

Številni osamljeni se vdajajo črnogledosti. Številni skušajo poiskati človeka, ki bi mu 
lahko zaupali, predvsem pa se z njim pogovorili. Osamljenim najbolj pomagamo s tro-
hico sočutja, tega danes najbolj manjka. Žalostno je, da se tega vedno manj zavedamo. 
Pomembno je osamljenim ponuditi pozornost in tolažbo. Pogosto zadostuje že to, da 
se človeku ljubeznivo nasmehnemo in ga vprašamo, kako mu lahko pomagamo. Vsak 
bo vesel, če mu skrbno prisluhnemo.

Ne zapirajmo se med štiri stene. Zavedajmo se, da premalo dejavnosti vodi v osa-
mljenost. Pomembno je, da imamo to pred očmi in o tem razmišljamo.
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PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
TVOJ POGLED
Ne bom te vzgajal za odlikovanja,
ne za donosnost tvoje službe,
ne za gotovost prave vere;
ne bom se boril za tvoje imetje
in ne za premoč oblasti;
ni ti potrebno iti povsod,
ne potrebuješ vsega znanja
in ne izpolnjevanja vseh pravil.
Kajti jaz sem lačen tvojega pogleda,
ki bo brez strahu in zvijače
in bo v njem jutranji in večerni mir;
žejen sem tvoje besede,
ki bo odpuščala in ne obsojala
in bo brez zapornic pred bližino;
hrepenim po tvojem poslušanju,
ki bo slišalo mene v tebi
in bo kot sod za mošt iz stiskalnice.
Rad bi se veselil tvoje delavnosti,
ki ne bo le zaradi dolžnosti in za plačilo
in bo kot podarjena roka v pomoč;
želim si tvojega sočutja,
ki ne bo iz razlag in programov
in bo prihajalo iz posluha srca.
Vem, vsi drugi te bodo učili,
kaj je prav in kaj narobe,
kaj koristi in kaj škoduje;
učili te bodo o vojnah in o odkritjih,
o usmerjanju resnice in časti.
Meni pa je do tvojega pogleda
in do ubranosti s teboj!
Zato blagoslavljam tvoje oči,
tvoja usta in tvoja ušesa:
za ljubezen kot molitev,
za najdenje sebe in objem sveta,
za raj lepote in razcvet tvoje duše,
za združitev src s tvojim srcem,
in za življenje na plemenit način!         Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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Odšli so …
OB SMRTI TONČKE JERIČ SO DAROVALI za svete maše: sestra Angelca, 2 maši, 

sorodniki iz Šenčurja in Brega ob Kokri, 2 maši, družina Kustec, družina Žunič z Luž, 
sestrična Julka, družina Zevnik, družina Kos, sosedje Jurčkovi.

OB SMRTI TONČKE JERIČ SO DAROVALI za gregorijanske maše: sestra in nečaki.
OB SMRTI JELKE HACIN SO DAROVALI za svete maše: brat Janez, 5 maš, Iztok 

Kraševec, 2 maši, sestrična Danica Ložar, Španovi iz Gorenj, 2 maši, Zormanovi iz Če-
šnjevka, 5 maš, Franc Šink z družino, 2 maši, Janko, Ciril in Štefan Pfaifar, 3 maše, Jože 
Maček iz Adergasa, Kerčevi, Boltežarjevi in Bernikovi, 5 maš, Kernovi iz Komende, 3 
maše, Časarjevi s Hotize, Jana Močnik, Bobnarjevi s Spodnjega Brnika, 3 maše, gasilci 
člani B PGD Zg. Brnik, Katarina Vode, nečaki, 5 maš, Ostermanovi iz Češnjevka, An-
drejčevi, 4 maše, Bavantovi, 6 maš, Blažetovi, 2 maši, Marija Zabret s Topol, botra An-
gelca Vombergar, družina Ropotar, Magdini sosedje, 2 maši, Jože Kosem, Dešmanovi, 
5 maš, sosedje, 7 maš, družina Grašič, brat Franc, 2 maši, Pajerjevi, Zavrlovi iz Vodic, 
Podgoršek in Lebar iz Češnjevka, Jožef Nemanič, Kočarjevi Ani in Marinka, 2 maši, Ivko 
Tičar, Grad, Anica Črnič, 2 maši. 

OB SMRTI JELKE HACIN SO DAROVALI za gregorijanske maše: sinova in hči za 
gregorijanske svete maše.

OB SMRTI JELKE HACIN SO DAROVALI dar za Cerkev nečaki.

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Dana beseda pomeni dolžnost. In za vsako dolžnostjo je konkreten človek. Odnos 

do dolžnosti kaže, kakšen je ta človek: ali je odgovoren ali ni odgovoren. (Peter Štumpf)

Družina mora biti vir svetlobe, ki razsvetljuje temo sveta. Ko bi le bilo več družin 
takšnih, bi svet postal ena velika srečna družina, polna svetlobe in upanja. (Francois X. 
Nguyen van Thuan)

Največje človekovo hrepenenje je gledati Boga. Človek doseže svojo resnično in pol-
no srečo v gledanju in blaženosti Boga, ki ga je ustvaril za ljubezen in ga priteguje k sebi 
s svojo neskončno ljubeznijo. (papež Frančišek)

Bodi hvaležen, da nimaš vsega, kar si želiš. Česa bi se potem še veselil? (Kahil Gibran)
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Iščite radost v tem, da vnašate povsod pečat iskrenosti, poštenja in da se izogibate 
vsake laži in pretiravanja, da bo mogel iz vašega življenja kipeti nenehen val žive vode, 
ki bo vse dvigal do večnega življenja. (sv. Janez XXIII.)

Nimam pravice izbirati lesa za križ svojega trpljenja. Križ je pripravljen po moji meri. 
Pošiljaš mi ga vsak dan, vsako minuto, in moram ga vzeti. (Michel Quoist)

Če molčiš, molči iz ljubezni; če govoriš, govori iz ljubezni; če grajaš, grajaj iz ljubezni; 
če prizanašaš, prizanašaj iz ljubezni. (sv. Avguštin)

Če imaš srce za druge, če te bolečina drugih prizadene, če lajšaš stisko drugih, če 
sprejemaš ljudi takšne, kot so, če več daješ, kot prejemaš – potem je to ljubezen. (Phil 
Bosmans)

Mladi, napolnite svoje življenjsko okolje z veseljem in navdušenjem, ki sta tipična za 
vaša leta, da svet in zgodovino preplavite z veseljem, ki prihaja iz evangelija iz srečanja 
z osebo: Jezusom, ki vas je očaral in vas pritegnil, da ostajate z Njim. (papež Frančišek)

ZA DOBRO VOLJO
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno veli-

kosti 9 X 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v vsakem 
stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 X 3. V mreži so nekatera 
števila že podana. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežlji-
vosti, pri težjih pa tudi nekoliko kombinatorike oziroma poskušanja in vračanja.
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BOGA NI – Pridejo štirje ateisti pred vrata nebes in pravijo sv. Petru: »Radi bi govo-
rili z nebeškim Očetom.« Sveti Peter gre k nebeškemu Očetu in pravi: »Nebeški Oče, 
štirje ateisti so pred vrati in bi radi govorili z Vami.« Nebeški Oče pravi: »Pojdi, Peter do 
njih, in jim povej, da me ni«.

POKORA – Janezek pri spovedi pove, da je pri pouku naredil stojo na glavi samo 
zato, da bi ujezil učiteljico. Spovednik ne ve točno, kaj je to stoja na glavi, zato reče 
Janezku, da mu po spovedi pred spovednico to pokaže. Ko je spoved končana, Janezek 
pred spovednico pogumno naredi stojo na glavi. To vidita dve dami, ki v cerkvi čakata 
na spoved. Ena pravi drugi: »Joj, raje greva. Vidiš, kakšno pokoro danes daje spoved-
nik.«

PLAVALNI TEČAJ – V novem šolskem letu so Urbana vpisali v plavalno šolo. Po 
kakšne pol ure prvega treninga Urban reče vaditelju: »Učitelj, jaz grem domov.« – »Ur-
ban pa saj smo komaj začeli! Kaj je narobe, da hočeš kar oditi?« – »Nisem več žejen!«

PARLAMENT – V parlamentu vpraša poslušalec svojega soseda: »Koliko časa zdaj že 
govori ta poslanec?« – »Dobre pol ure.« – »O čem pa govori?« – »Tega pa še ni povedal.«

OBVESTILA
MLADINSKA SREČANJA ZA MLAJŠE SREDNJEŠOLCE

Mladinska srečanja za srednješolce bodo ob sredah ob 19.00 (vsakih 14 dni). Ob 
različnih temah bomo v pogovoru, molitvi, druženju … odkrivali neznane stvari in 
hkrati z osebnimi izkušnjami bogatili drug drugega. Lepo povabljeni.
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SREČANJA ZA ŠTUDENTE IN STAREJŠE SREDNJEŠOLCE
Skupina je namenjena mladim ljudem, ki oblikujejo svojo življenjsko pot po evan-

geliju. Iskanje pravega življenjskega cilja v Cerkvi je nekaj posebnega. Pogovarjamo se 
o temah osebnega zorenja in o aktualnih vprašanjih vere. Vabimo te, da se nam prid-
ružiš! Gre za pogovorno skupino, ki spodbuja k aktivnemu razmišljanju in vključevanju v 
širšo skupnost in duhovnemu zorenju.

Prvo srečanje bo v nedeljo, 13. oktobra, ob 19.00 v župnišču.

KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEHETSKO-PASTO-

RALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/nadskofija-ljubljana/.
Dodatne informacije: s. Tatjana Car uršulinka, univ. dipl. teol., Ul. Josipine Turno-

grajske 8, p. p. 1618, 1001 Ljubljana, telefon: 031/679 764, elektronski naslov: tatjana.
car@rkc.si

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V oktobru bodo birmanci vsak večer ob 19.00 vodili molitev rožnega venca. Nada-

ljevali bomo z obhajanjem svete maše.
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SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Srečanje ŽPS-ja bo v ponedeljek, 7. oktobra, takoj po sveti maši v dvorani Jožefa 

Kvasa. Člane ŽPS-ja prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite. Tokrat bo srečanje 
vodil nadškof msgr. Stanislav Zore.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Srečanje ŽGS-ja bo v ponedeljek, 7. oktobra, takoj po sveti maši v dvorani Jožefa 

Kvasa. Člane ŽGS-ja prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite. Tokrat bo srečanje 
vodil nadškof msgr. Stanislav Zore.

SREČANJE KLJUČARJEV NAŠIH CERKVA
V ponedeljek, 7. oktobra, takoj po sveti maši ste tudi ključarji naših cerkva povablje-

ni v Dvorano Jožefa Kvasa na srečanje z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom.

SREČANJE ŽUPNIJSKE KARITAS
Srečanje Župnijske karitas Cerklje bo v ponedeljek, 7. oktobra, takoj po sveti maši v 

dvorani Jožefa Kvasa. Prostovoljce Karitas prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite. 
Srečanje tokrat vodi nadškof msgr. Stanislav Zore.

SREČANJE PEVCEV NAŠE 
ŽUPNIJE

Srečanje župnijskih pevcev bo 
v ponedeljek, 7. oktobra, takoj po 
sveti maši v dvorani Jožefa Kvasa. 
Pevce prosimo, da se srečanja za-
gotovo udeležite. Srečanje bo vodil 
nadškof msgr. Stanislav Zore.

PRAZNIK ROŽNOVENSKE 
MATERE BOŽJE

Bratje frančiškani z Brezij in Radio 
Ognjišče vabijo 7. oktobra v bazili-
ko Marije Pomagaj na Dan rožnega 
venca. Molitev rožnih vencev bo 
med 18.00 in 21.00, ob 19.00 bo 
sveto mašo daroval nadškof Alojz 
Uran. Predviden je neposredni ra-
dijski prenos. 
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DEVETDNEVNICA PRED BIRMO
Birma se začne z devetdnevnico in ne v soboto, 12. oktobra, ob 10.00. Velika spod-

buda za birmanca je prisotnost staršev, botrov in ostalih družinskih članov pri obha-
janju devetdnevnice. Za birmance je udeležba obvezna: je pred vsemi drugimi dejav-
nostmi. Z devetdnevnico začnemo v četrtek, 3. oktobra.

PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME
Birmanci so na pomembni prelomnici, za njimi je otroštvo, pred njimi mladinska 

leta. Leta, ki so pred njimi, so najbolj odločilna za to, kakšni bodo, ko odrastejo, saj se 
ravno v tem času oblikujejo značaj, osebnosti … In vse dobre stvari, ki si jih v tem ob-
dobju človek pridobi, izprosi in izmoli, ga spremljajo skozi vse življenje; kakor ga lahko 
spremljajo tudi slabe stvari, zanemarjene dobre lastnosti, razvade, slaba nagnjenja. Če 
se ne zatrejo in ne izrujejo, ostanejo vedno nadloga, napor, težava …

Birma je praznik ne samo za družino birmanca, ampak tudi za celotno župnijsko 
skupnost.

Praznik svete birme bo naša župnija obhajala v soboto, 12. oktobra. Veliko družin se 
skupaj s svojim birmancem pripravlja na prejem zakramenta. Poskrbeli bodo za svoj 
dom, pripravili dobrote, sestavljali seznam povabljenih itd. Naj bo vse to družinam in 
posebej našim birmancem v blagoslov.

SREČANJE ZA STARŠE OTROK TRETJEGA RAZREDA
Starši prvoobhajancev se bomo v času priprave na prvo sveto obhajilo srečali na 

prvem sestanku v ponedeljek, 14. oktobra, ob 19.50 v Dvorani Jožefa Kvasa (zaključili 
bomo okoli 21. ure). Predavanje bo pripravila uršulinka, s. Irena Mohorič. Predstaviti 
vam želimo tudi potek priprave na prvo sveto obhajilo.

PRIPRAVA NA KRST IN KRŠČEVANJE
Priprava na krst bo v petek, 18. oktobra, ob 17.30.

SREČANJE STAREJŠIH IN ONEMOGLIH
Župnijska karitas Cerklje vabi vse starejše in bolne iz naše župnije na srečanje, ki bo 

v nedeljo, 20. oktobra. Ob 14.30 bo molitev rožnega venca in priložnost za sv. spoved. 
Ob 15.00 bo sveta maša, pri kateri boste imeli priložnost prejeti zakrament sv. bolniš-
kega maziljenja. Če bi se kdo srečanja rad udeležil in nima prevoza, naj to pravočasno 
sporoči v župnišče. Če preudarjate, ali ste dovolj stari ali ne, veseli bomo tudi mlajših. 
Vsi ste dobrodošli. Bolj kot bo družba različna, bolj se bomo imeli lepo.
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MISIJONSKA NEDELJA
V nedeljo, 20. oktobra, bomo obha-

jali misijonsko nedeljo. Pri svetih mašah 
bomo odprli oči, ušesa, srce in dušo za 
misijone. Darovi, ki se bodo ta dan zbra-
li, so namenjeni našim misijonarjem po 
svetu.

GOST MESECA OKTOBRA
Skupina Gost meseca se v oktobru 

sreča v ponedeljek, 21. oktobra. Obliko-
vali bomo program za novo pastoralno 
leto.

ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
Na žegnanjsko nedeljo, 27. oktobra, 

obhajata praznik žegnanja dve naši 
cerkvi: podružnica Spodnji Brnik in žu-
pnijska. Med mašo bo »ofer« za Cerkev.

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

vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše duhovnike. Na 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.

LITURGIČNI KOLEDAR
V četrtek, 31. oktobra, goduje sv. Volbenk. Sveta maša bo ob 17.00 v Dvorjah.

SV. MAŠE ZA DRAGE POKOJNE
Z novembrom bomo začeli obhajati maše za drage pokojne po soseskah. Svete 

maše bodo opravljene po naslednjem razporedu:
• Dvorje: četrtek, 31. oktober, ob 17.00
• Cerklje: četrtek, 31. oktober, ob 18.00, za pokojne iz Cerkelj, Vašce in Pšenične 

Police
• Stiška vas: sobota, 2. november, ob 8.00

MISIJONSKA NEDELJA 2019
GRADIVO ZA BOGOSLUŽJE IN PASTORALO

Kristusova Cerkev poslana v svet

 Kršče
ni

in posla
ni

MSS misijonska nedelja 2019 brošura.indd   1 2. 10. 2019   11:01:15
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Gospod, pomnoži nam veroa
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: 
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično 
zrno, bi rekli tej murvi: 
›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ 
in bi vam bila pokorna.« (Lk 17,5–6)

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:
12. in 13. oktober:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

19. in 20. oktober:
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

26. in 27. oktober:
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

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

CERKEV ČISTI:
10. in 11. oktober:
Starši birmancev

SOBOTA, 19. oktober:
Skupina Češnjevek

SOBOTA, 26. oktober:
Skupina Sp. Brnik-Pšata

SREDA, 30. oktober:
Prva skupina Zg. Brnik


