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»DOBRO IZ VSEGA SRCA«
Danes, na prvo adventno nedeljo, zaključujemo letošnji Teden Karitas. 

S Tednom Karitas smo obeležili 29. letnico organizirane oblike delovanja Kari-
tas v Sloveniji. 

Letos nas je v tednu Kari-
tas nagovarjalo geslo »Dob-
ro iz vsakega srca« in nas 
vabilo k sočutju, dobroti in 
konkretni solidarnosti z ljud-
mi v stiski. 

Vsako človeško srce je 
zmožno dobrote in ljubezni 
do bližnjega, vsako človeško 
srce je poklicano k dobroti in 
jo lahko izkaže. Iz vsakega srca lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda 
in spodbuda, dobro delo.

Slovenska karitas nas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin 
v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Še posebej želi pomagati otrokom 
in mladim v revnih družinah, ki jih je 
zaradi negotove zaposlitve, prenizkih 
dohodkov, nesreč, zadolženosti ali 
bolezni staršev vse več. Pomanjkanje 
lahko njihove otroke zaznamuje za 
vse življenje. Družine najprej potrebujejo osnovno pomoč, hrano, plačilo po-
ložnic, kurjavo in higienske pripomočke. 

Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 464 župnijskih karitas, kjer se preko 
celega leta 11.200 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi 
v stiski.
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PROJEKCIJA FILMA »SRCE SE NE BOJI«
Igrano-dokumentarni film predstavlja življenje Alojzija Grozdeta, spremlja njegovo 

pot otroka iz revnega dolenjskega okolja do obetavnega dijaka ter njegovo tragično 
smrt. 

Filmska pripoved je preplet intervjujev in igranih prizorov, ki poskušajo prikazati 
portretiranca na bolj oseben način. Celoten film postavlja vprašanje, kdo je bil Aloj-
zij Grozde in nanj odgovarja s pomočjo 
strokovnjakov, zgodovinarjev ter pogleda 
običajnih ljudi, ki so prišli v stik z njim ali 
njegovo zgodbo. Naslov filma je povzet iz 
Grozdetove poezije, kjer najdemo del ver-
za »Srce se ne boji« in kar najbolje povza-
me občutje, sporočilo in večpredstavnost 
filma.

Film je nastal zaradi izjemne zgodbe, ki 
jo ponuja Grozdetov življenjepis. Njegov 
namen je širši javnosti predstaviti osrednje 
poudarke njegovega življenja in zgodovinski položaj, ki je privedel do njegove smrti in 
razglasitve za blaženega.

Priprave na film so se začele leta 2017. Poleti 2018 so bili posneti osrednji prizori in 
intervjuji. Igrani prizori dopolnjujejo dokumentarno pripoved in jo približajo sodob-
nemu gledalcu. 

Film je večinoma posnet na Dolenjskem, razen nekaterih igranih prizorov, ki so nas-
tali v zgodovinsko avtentičnem okolju v Ljubljani. Pripravila ga je avtorska ekipa več 
kot 70 sodelujočih z več kot 20 nastopajočimi. Vlogo Alojzija Grozdeta so odigrali trije 
mladi igralci, ki ga predstavljajo v različnih obdobjih življenja. Grozdeta v srednješol-
skih letih je v glavni vlogi upodobil Alex Centa.

Polurni dokumentarni film je nastal v Studiu Siposh. Uveljavljeno mlado ekipo je 
vodil producent in režiser David Sipoš, scenarij sta napisala Rok Andres in Matjaž Fe-
guš, glasbo pa Tim Žibrat. 

Film si lahko ogledate v Dvorani Jožefa Kvasa v ponedeljek, 16. decembra, ob 
19.00. Po projekciji filma sledi pogovor z ustvarjalci. Med nami bo režiser 
David Sipoš in še kdo od igralcev.

JESENSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS-ja V ŠENTVIDU
V soboto, 23. 11. 2019, smo se nekateri člani ŽPS Cerklje udeležili jesenskega srečan-

ja članov v Šentvidu, tokrat pod geslom ˝Moj dragoceni biser˝. Najprej smo si ogle-
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dali kratek video posnetek z zelo globoko vsebino. Po ogledu nas je nagovoril nadškof 
msgr. Stanislav Zore in med drugim povedal, kje je v tej zgodbi našel tri bisere.

Sledilo je razmišljanje jezuita p. 
Ivana Brescianija z naslovom: ˝Člo-
vek – popotnik˝. Človek je vedno 
v gibanju – Abraham, učenca v 
Emavs, Sv. Ignacij Lojolski … prav 
tako smo popotniki tudi mi vsi. 
Naše življenje je eno samo roma-
nje.

Po kratkem odmoru smo se 
razdelili v skupine po približno 20 
oseb. V slabih dveh urah smo se v 
dveh pogovornih krogih pogovarjali o biserih, kje jih vsak od nas prepoznava: v Sve-
tem pismu, v vsaki duši, v raznih dogodkih, dejanjih, knjigah, pričevanjih, romanjih … 
kolikor nas je sodelovalo, toliko je bilo tudi različnih zgodb.

Tako delovno srečanje je obogatitev za vse udeležence. Vsakemu od nas pomaga in 
nas spodbuja, da po poteh, ki so še pred nami, lahko romamo na malo drugačen način.

Boris Jereb

KOTIČEK ZA OTROKE

Kako je Miklavž postal škof?
Nekega dne je stari škof v Miri umrl. Kristjani v mestu so 

bili zelo žalostni. »Kdo bo zdaj naš škof?« so spraševali drug 
drugega? Niso poznali nikogar, da bi nasledil umrlega škofa. 
»Bog nam mora dati znamenje,« so dejali. Naslednjo noč je 
škofov svetovalec slišal v sanjah glas: »Postavi se naslednje 
jutro zgodaj pred cerkvena vrata in dobro pazi. Prvi mož, ki 
bo prišel k sveti maši in mu je ime Miklavž, naj bo vaš škof.«

Svetovalec je svoje sanje zaupal kristjanom. Komaj je 
vzšlo sonce, je hotel Miklavž v cerkev, da bi molil. Ko je 
Miklavž odprl težka lesena vrata, je v cerkvi postalo svetlo 
in obdalo ga je mnogo ljudi. »Kako ti je ime?« je vprašal 
najstarejši od njih. »Miklavž sem, Božji služabnik,« je bil 
njegov odgovor. »Ti boš naš novi škof,« so vzklikali polni navdušenja. Dali so mu ško-
fovo palico, ga peljali pred oltar in ga posadili na škofovski stol. 

Miklavž ni mogel reči niti »ne« ali »nočem« ali »nisem vreden«. Kristjani v Miri so 
vedeli, da ne bodo našli boljšega škofa od Miklavža.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

23. november: DAN RUDOLFA MAISTRA
General in umetnik Rudolf Maister, s pesniškim ime-

nom Vojanov, sodi med najvidnejše slovenske oseb-
nosti 20. stoletja. S svojim pogumnim dejanjem je ob 
koncu 1. svetovne vojne, po razpadu Avstro-Ogrske 
monarhije, najprej v Mariboru, nato pa tudi na širšem 
štajerskem področju uveljavil slovensko ljudsko voljo in 
dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in go-
vornega področja Štajerske in Koroške prišel pod sloven-
sko oziroma jugoslovansko upravo. 23. novembra 1918 
je s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo 
razpustil. 23. november je zaradi tega pomembnega de-
janja postal v samostojni Sloveniji državni praznik – DAN 
RUDOLFA MAISTRA.

Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. 
Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu, nadaljeval pa v 
Kranju, kjer je končal tudi nižjo gimnazijo. V Ljubljani je 

opravil 5. in 6. razred gimnazije. Vpisal se je v kadetsko šolo na Dunaju. 
Kot častnik je služboval v Ljubljani, Celovcu in Mariboru. Že v gimnaziji je objavljal 

svoja avtorska dela v dijaškem listu. Izdal je pesniški zbirki Poezije in Kitica mojih. Blizu 
pa mu je bilo tudi likovno izražanje. Umrl je 1934. leta na Uncu pri Rakeku. Zaradi 
zgodovinskih in političnih okoliščin je bil dolga leta zamolčan. V ospredje je spet stopil 
z osamosvojitvijo Slovenije. Njegov lik je navdihoval branitelje Slovenije med osamo-
svojitveno vojno v letih 1990-1991.

Bil je osrednja osebnost in simbol slovenskega človeka, ki je kljub neugodnim 
okoliščinam znal ohraniti slovenski jezik in identiteto ter si priboriti državo, v 
kateri o svoji usodi vsak odloča sam.

DECEMBER se začne s črko D  
tako kot DOBRODELNOST

In ti dve besedi še kako sodita skupaj. Na začetku tega meseca namreč goduje Sveti 
Miklavž, ki je ena sama dobrota. Prav nobeden od ostalih dveh bradatih decembrskih 
mož mu ne seže niti do gležnjev. Sv. Miklavž je resnično živel in resnično delal dobre 
stvari, delil, pomagal, stal ob strani. Rodil se je v premožni družini. Lahko bi v miru uži-
val udobno življenje, brez velikih pretresov. Pa ni. Razdal je svoje premoženje revnim, 
postal duhovnik in celo škof v času, ko je bilo krščanstvo še zelo preganjano.
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Sveti Miklavž je delal dobro tako, kot je prav, kot se za dobrodelnost spodobi:
– Tega ni počel zaradi preračunljivosti, ker bi se mu tako izplačalo. Ni razmišljal o 

tem, da bo nekomu pomagal, ker mu bo ta potem uslugo vrnil. Delal je tako, kot nas 
uči Jezus: »In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti: povrnjeno ti bo namreč ob vstaje-
nju pravičnih.« (Lk14,14)

– Delal je brez reklame, brez Facebooka, Instagrama, brez razglašanja, razkazovanja, 
na skrivaj, tako da ga drugi ljudje niso mogli hvaliti, poveličevati, všečkati. Tako, kot nas 
dobrodelnosti uči Jezus: »Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela 
desnica.« (Mt6,3)

Miklavž goduje 6. 12. Tako kot vse druge godove pa ga praznujemo že na predve-
čer, torej 5. 12., ko prinese tudi darila. Prav ta dan pa je zapisan tudi kot mednarodni 
dan prostovoljstva. Morda je to zgolj slučajno, vendar bi dan prostovoljstva težko bolj 
smiselno umestili v koledar. Miklavž in prostovoljstvo namreč sodita skupaj. Prosto-
voljstvo je enako dobrodelnosti in pomeni delati dobro. Dobrodelnost ni samo zbira-
nje denarja. Je veliko več. Dobrodelnost pomeni čutiti, razumeti človeka, se nasmeh-
niti, prisluhniti, stisniti roko, darovati čas, sebe … 

MIKLAVŽ je letos najbrž že napekel, kar je mislil, sedaj pa vabi nas, da vsak dan 
pečemo piškote (beri: delamo dobro). Veliko je majhnih stvari (=piškotov), ki jih vsak 
izmed nas lahko naredi za to, da bo nam samim in drugim okoli nas še bolj lepo.

Na DMC-ju se nam je v mesecu novembru pridružila nova sodelavka, domačinka 
Andreja Urh. Spomladi smo se prijavili na razpis Ministrstva za javno upravo in bili s 
prijavo uspešni. Veseli smo nove moči, ki bo delala predvsem na področju spodbuja-
nja prostovoljstva. Vabila in spodbujala vas bo, da pečete piškote, čisto preproste in 
hitro narejene, ki ne vzamejo veliko časa, so pa neprecenljivi za tistega, ki jih peče in za 
tistega, ki jih poje. Prostovoljske piškote J.

Pri nas ste vsi vedno dobrodošli (s piškoti ali brez; če pridete brez, jih dobite pri nas J). 
Uradne ure so PON–SRE: 11.00–17.00, ČET–PET: 9.00–17.00.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Naše redne dejavnosti:
Ob PONEDELJKIH ANGLEŠČINA ob 19.00.
Ob SREDAH NEMŠČINA ob 20.00.
Ob ČETRTKIH od 16.00 do 18.00 USTVARJALNE DELAVNICE:
12. 12. 19: Izdelovanje voščilnic
19. 12. 19: Kuharska delavnica
Od PONEDELJKA do PETKA od 13.00 do 17.00 se učimo in delamo nalogo.
Ob SOBOTNIH VEČERIH SE DRUŽIJO MLADI od 19.00 do 22.00.
BIRMANSKI ANIMATORJI IN BIRMANCI se srečujejo po razporedu.
GOST MESECA IN POGOVORI ZA PARE potekajo po ustaljenem redu.
Ob SREDAH (na 14 dni) ob 19.00 so MLADINSKA SREČANJA SREDNJEŠOLCEV.

Ob PETKIH od 10.00 do 11.30 
posebej lepo vabimo PREDŠOL-
SKE OTROKE, ki imajo to srečo, da 
so lahko doma, pri babicah, ded-
kih, mamah, atih ali celo pri mami-
ci ali atiju, da se nam pridružijo na 
IGRALNIH URICAH. Otroci se pri 
nas lahko igrajo z drugimi otroki, 
ustvarjajo, poslušajo pravljice, po-
jejo, plešejo in se lepo imajo. Odrasli pa se prav tako lahko srečate med sabo in pok-
lepetate. Ko se otroci navadijo prostora, drugih otrok in nas, jih lahko pustite same in 
skočite do trgovine ali po kakšnih drugih opravkih.

Želimo vam lep in miren adventni čas. Naj nas hitenje in drvenje, v katera nas 
sili posvetni svet, ne odnese stran od bistva, ki je, da delamo dobro, gradimo 
dobre odnose med ljudmi in z Bogom, ki prihaja med nas. Skratka, pecimo 
piškote … Naj diši na vse strani.

Irena Zajec

JESEN ŽIVLJENJA
Kaj je delo?

Hudo je, če nimaš dela. Brezposelnost je gotovo ena najhujših težav. Hudo pa je 
tudi, če je dela preveč. Koliko ljudi si želi, da bi malo manj delali? Pa bi bili potem zares 
zadovoljni? Kdo ve?

O delu bi lahko veliko govorili. Tudi o tem, ali je delo tisto, ki določa kakovost življe-
nja. Tisti, ki dela nimajo, bodo to gotovo pritrdili. Kdor ga ima preveč, bo mislil druga-
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če. Pa je bistvo človeka res odvisno od dela, 
ki ga opravlja? Je življenje nekoga, ki ne more 
delati, res brez prave vrednosti? Ali pa je tre-
ba delo vrednotiti nekoliko drugače?

Zanimivo je tudi vrednotenje dela mno-
gih staršev. Otroke spodbujajo: »Uči se, da ti 
ne bo treba delati, kot moram jaz.« Ni samo 
fizično delo naprezanje. Prav je, da se vsi 
tega zavedamo.

Vsako delo je spoštovanja vredno. Spo-
štovanja vredni pa so seveda tudi tisti, ki so zaradi bolezni ali invalidnosti obsojeni na 
nedelo, čeprav bi radi delali. Morda so ti v svoji nemoči, ki zahteva veliko volje, najde-
javnejši člani naše družbe.

Zato bodimo previdni pri govorjenju o delu drugih. Poznamo samo svojega, spošto-
vati pa moramo vsako delo.

»Odšli so …«

OB SMRTI JANEZA OMERSA SO DAROVALI za svete maše: domači, 3 maše, se-
stra Marinka, 2 maši, sosedje iz Vavknove, 6 maš, sorodniki iz Zaloga, 2 maši, Ivanovi, 
2 maši, Stojan Kostanjevec z družino, Osolnikovi iz Gozda, Podgorškovi iz Grada, Luka 
in Simona Šparovec, Miro Škofic.

OB SMRTI ROZKE KALAN SO DAROVALI za svete maše: domači, 5 maš, hči Anč-
ka z družino, 5 maš, Ančka in Ludvik Galjot, 3 maše, Marina Trošt, 3 maše, sosedje, 3 
maše, nečak Frane Štupar, 2 maši, nečak Jože Dobnikar, 2 maši, Francka Sluga, 2 maši, 
nečakinja Ani Boltežar, Bernarda Dobnikar, Janezovi iz Grada.

OB SMRTI LOJZETA PODLOGARJA SO DAROVALI za svete maše: Koritnikovi, 
sosedje Vidmarjevi, Irma Močnik z družino, družina Polajnar.

OB SMRTI JOŽETA ŠMIGOCA SO DAROVALI za svete maše: hčeri Betka in Ma-
teja, 4 maše, Jakob Berce, 3 maše, Angelca in Milan Dobravec, 3 maše, Kerčevi, 3 
maše, Kočarjevi in Grošljevi iz Grada, 2 maši, Ostermanovi, 2 maši, Habinčevi, 2 maši, 
Ostermanovi iz Češnjevka, Zajčevi iz Grada, Podgorškovi iz Grada, Škofovi, Gabrovi. 

Za gregorijanske svete maše so ob očetovi smrti darovali sinovi in hčere.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Potem ko si prepotoval ves svet v iskanju sreče, se zaveš, da je pri domačih vratih. 

(afriški pregovor)

Vrednote ljudem niso prirojene, niti niso dane same po sebi, ampak si jih moramo 
pridobiti, privzgojiti. Izhodišče za vrednote je naše vsakdanje življenje, vse, kar napol-
njuje naš vsakdan. (Angelca Žerovnik)

Nekateri ljudje so obdarjeni s posebnim čutom za sočloveka: to so ljudje s tenkim 
dotikom, z občutljivim posluhom za vsakogar in za vse … Na svoj mirni način urejajo 
stvari, ne da bi jih sploh hoteli urejati. (Justin Stanovnik)

Ko razmišljamo o svojem življenju, nas mora dejansko prav dejstvo, da živimo, naj-
bolj presenečati. (Reinhold Schneider)

Ne gre za to, da delam veliko ali malo, temveč za to, da tisto veliko ali malo delam 
rad. (Elizabeth S. Lukas)

Ne zahtevaj od Boga, da te osreči; prosi ga, naj te naredi koristnega. Sreča bo prišla 
potem sama. (Margaret Mitchell)

Če hočeš srečno živeti, si moraš to zaslužiti tako, da si dobrosrčen do vseh, da jokaš 
z jokajočimi, da drugim ne zavidaš sreče, da delaš dobro vsem in nikomur nič slabega. 
(Janez Bosko)

ZA DOBRO VOLJO

DVA KOVČKA – Artist pride k direktorju cirkusa, ki išče nove delavce. V rokah ima 
en majhen in en velik kovček. Odpre manjšega, vzame iz njega velik kamen, se z njim 
trikrat udari po glavi in kamen se razbije. – »Sijajno!« je navdušen direktor cirkusa. »To 
bo odlična predstava! Kaj pa imate v večjem kovčku?« – »Ja, tablete proti glavobolu!«

ŽENSKE – »Sandi, povej mi, katere ženske imaš rajši, tiste, ki veliko govorijo, ali one 
druge?« – »Katere so one druge?«

NAPAKAM SE LE NASMEJIM – »Če sem kdaj zagrešil kakšno napako, sem bil dovolj 
pameten, da sem se na ta račun le nasmejal,« pravi minister na nekem zborovanju. – 
Tedaj se zasliši klic: »Potem pa morate imeti zelo veselo življenje!«
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VOZI KOT STRELA – »Moja žena vozi kot strela!« pravi Lojze prijatelju. – »A je tako 
hitra?« zanima Petra. – »Ne, ne, samo od časa do časa kam tako udari.«

BOŽIČNO DARILO – »Kaj boš svoji ženi podaril za božič?« vpraša Škot svojega bra-
ta. »Vso svojo ljubezen!« odvrne ta. »Ne bodi nor! Kaj ji boš pa potem dal drugo leto?«

TALENT – Neka skrbna mama gimnazijca vpraša profesorja: »Ali ima moj sin talent 
za zdravnika?« – »Verjetno res,« odvrne profesor, »saj ima že zdaj tako nečitljivo pisa-
vo, da nihče ne ve, kaj je napisal!«

OBVESTILA

MIKLAVŽ PRIHAJA
Dobri svetnik in prijatelj otrok, sv. Miklavž, se bo v nedeljo, 1. decembra, ob 15. uri 

spustil z nebesnih višav in v cerkvi v Cerkljah obiskal vse naše otroke. Otrok ni treba 
predhodno prijaviti. Obdaroval bo otroke do vključno 3. razreda osnovne šole. 

»DEKLE SVETEGA MIKLAVŽA«
Dobri svetnik se posebej obrača na »Dekle svetega Miklavža«, da mu pomagate 

pripraviti potrebno količino peciva. Miklavž prosi, da se gospodinje, ki ste pripravlje-
ne sodelovati pri peki peciva, čim prej javite v župnišču, da se dogovorimo o poteku 
priprav. Darila bomo sv. Miklavžu pomagali pripraviti v soboto, 30. novembra, po sveti 
maši.

NABIRKA ZA POTREBE KARITAS
Prva adventna nedelja je vsako leto nedelja Karitas. Nabirka te nedelje je namenje-

na delovanju župnijske in škofijske karitas. Hvala vam za vsak dar. Našel bo pravega 
naslovnika!

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA ŠTEFKOVEGA ZNAMENJA
V Trnovljah bomo v nedeljo, 8. decembra, ob 14.00 blagoslovili popolnoma preno-

vljeno Štefkovo Marijino znamenje. Obnove znamenja so se lotili Hariževi iz Dvorij, ki 
so sedanji skrbniki znamenja. Vabilo velja vsakomur: pridite, da se Devici Mariji skupaj 
zahvalimo za varstvo in jo prosimo, naj pri Bogu prosi za nas tudi vnaprej. Zanimivo bi 
bilo poznati zgodovino znamenja. Mogoče je med nami kdo, ki so mu dedki in babice 
pripovedovali o ozadju postavitve znamenja.
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AMBROŽEVA SV. MAŠA
Čebelarsko društvo Cerklje na Gorenjskem vabi 

čebelarke, čebelarje in ljubitelje čebel k sv. maši za 
pokojne čebelarje in v počastitev sv. Ambroža, za-
vetnika čebelarjev, ki bo v nedeljo, 8. decembra, ob 
15.00 na Sv. Ambrožu. Mašo bo daroval dekan in 
čebelar g. Urban Kokalj.

SLAVLJENJE Z ABANDOM
ABEND nagovarja na glasbeni način, ki je blizu 

mlajšim generacijam, vendar pa se dogaja nekaj 
zelo zanimivega – meje med generacijami se ob sla-
vilni glasbi brišejo.

ABEND sledi vabilu papeža Frančiška, da je treba 
„obuti čevlje“ in narediti konkreten korak v smeri 
odgovornosti vsakega od nas za življenje naših skupnosti. Vsi skupaj smo živa cerkev. 
In to veselje pričujemo – zato Aleluja. In oznanjamo z vso konkretno gotovostjo – zato 
Amen.

Povabljeni, da v adventnem času še intenzivneje pripravljamo pot Gospodu!
Skupaj bomo slavili v nedeljo, 15. 12., ob 18.00.

BOŽIČNA OSEMDNEVNICA
V torek, 17. decembra, bomo začeli z božično osemdnevnico. V dneh pred božičem 

ste vabljeni, da se v večjem številu udeležite sv. maš. Otroci bodo vsakokrat ob obisku 
devetdnevnice prejeli ovčko za jaslice.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Župnik bo v petek, 20. decembra, obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče 

sporočite, ali bi še kdo želel za praznike prejeti sv. obhajilo na domu. Prvi petek v 
mesecu decembru zato ne bo obiska duhovnika na domu.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA IN SPOVEDNI DAN
V soboto, 21. decembra, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Svetega rešnje-

ga telesa. Sveti maši bosta ob 9.00 in ob 18.00 slovesni zaključek češčenja s sv. mašo, ki 
jo bo daroval upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. Lepo vabljeni ta dan 
k molitvi. 

To je že čas božične devetdnevnice, neposredne priprave na praznik Jezusovega 
rojstva. Tudi z dobro spovedjo se duhovno pripravimo na praznik Odrešenikovega 
rojstva. Ves dan bo priložnost za sveto spoved. Na voljo bo spovednik od drugje.
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SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM
Otroci bodo opravili sv. spoved v času verouka.
Župnik oz. kaplan bosta v času božične devetdnevnice v spovednici vsak dan pred 

večerno sv. mašo. Na sveti večer v naši župniji ne bo mogoče opraviti sv. spovedi.
Spovednik od drugje bo na dan celodnevnega češčenja, v soboto, 21. decembra.

KOLEDARJI, PRATIKA, KADILO
V župnišču so na voljo koledarji, pratika, zbirka knjig Mohorjeve družbe, razgledni-

ce, kadilo ...

VLOMI V ŽUPNIŠČA
V dneh okoli božičnih praznikov so za nekatere ljudi – »nepridiprave« – zanimivi 

župnišča in zakristije. V mesecu novembru so bili taki ljudje na delu v vsaj treh župni-
jah, dvakrat so vlomili v župnišče in v eni župniji v zakristijo. Prosimo vas, da ste v tem 
času posebej pozorni, da bi, kolikor je mogoče, odvrnili takšne nevarnosti in preprečili 
vlome v cerkve in župnišča.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA DECEMBRA

4. DECEMBER: SVETA BARBARA
Ob godu sv. Barbare bo na predvečer njenega godu v torek, 3. decembra, ob 17.00 

sveta maša v Gradu.

6. DECEMBER: SVETI MIKLAVŽ
V čast svetemu Miklavžu bo v Dvorjah sveta maša ob 17.00.

8. DECEMBER: SVETI AMBROŽ
Ambroževa sv. maša na Sv. Ambrožu, v nedeljo, 8. decembra, ob 15.00.

13. DECEMBER: SVETA LUCIJA
Ob godu sv. Lucije bo na predvečer njenega godu v četrtek, 12. decembra, ob 17.00 

sveta maša v Gradu.

24. DECEMBER
Na Pšati bomo blagoslovili vodo 24. decembra ob 8.00.

NOVA ŠTEVILKA ŽUPNIJSKEGA PISMA 
bo izšla na 4. adventno nedeljo.



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:
SOBOTA, 7. december:
Tretja skupina Dvorje

SOBOTA, 14. december:
Skupina Grad

SOBOTA, 21. december:
Skupina Poženik

BRALCI BERIL:

7. in 8. december
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Aleš Čebulj
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

14. in 15. december
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Marinka Mušič in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

21. in 22. december
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar

MOLITEV
Bog, naš Oče,
slavimo te, molimo te in poveličujemo.
Zahvaljujemo se ti za vse milosti, 
ki jih dan za dnem prejema naša družina.
Polni zaupanja te prosimo,
blagoslovi ta adventni venec.
Daj, da nas bo povezal med seboj in s teboj,
da se bomo tako dobro pripravili na prihod
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen


