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Trg Davorina Jenka 14
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Telefon
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E-naslov
jernej.marenk@rkc.si

Spletna stran
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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.
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BOG POSTANE ČLOVEK ČISTO PO TIHEM

Bog postane človek največkrat čisto po tihem,
angeli ne prepevajo, kralji gredo mimo,

pastirji ostanejo pri svojih čredah,
javnost ga sploh ne opazi,

ljudje se ga sploh ne zavedajo.

V skromnem stanovanju,
v bolniški sobi,
v obupu noči,

v uri osamljenosti,
v upanju, v veselju nad ljubeznijo do bližnjega.

Bog postane človek največkrat čisto po tihem –
kadar ljudje postanejo ljudje.

Vir: Dialog, Sodalitas

Bog Oče je svet tako ljubil, da nam je poslal svojega edinorojenega Sina!  
Sveti večer in praznik Gospodovega rojstva naj v nas vseh utrdita zavest, 

 da je Bog vedno z nami. Emanuel tudi nas pošilja, da to radostno novico  
kot betlehemski pastirji ponesemo med svoje sodobnike.

Voščimo vam blagoslovljen božič, vse dobro in veliko krščanskega veselja  
v dneh, ko se nam je razodela dobrota Boga!

Vaši duhovniki
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KOTIČEK ZA OTROKE
Pri prerisovanju risbe Jezusovega 

rojstva je prišlo do osmih napak. Po-
išči jih!

 Dragi otrok, ti je mamica 
kdaj pripovedovala, kako se je veselila 
tvojega rojstva? Ali pa ste se skupaj z 
njo in očkom veselili rojstva tvoje sestre 
ali bratca? Pripravljali ste to in ono …

 Mame gotovo najbolj vedo, 
kako se je treba pripraviti na otrokovo 
rojstvo. Tudi Marija, Jezusova mati, se je 
skrbno in z veliko ljubeznijo pripravljala 
na rojstvo Božjega Sina. Od nje se lahko 
naučimo, kako se je treba pripraviti na 
Jezusov rojstni dan.

 Pripravljena nam je pomaga-
ti, da bi svoja srca čim bolje pripravili. 
Ona, ki je bila že od prvega trenutka 
svojega življenja vsa Božja, bo tudi nam 

pomagala, da se bomo lažje varovali greha. V Nazaretu se je na ta veliki dogodek prip-
ravljala sredi vsakdanjega dela, z molitvijo, pa tudi z izpopolnjevanjem zapovedi lju-
bezni do Boga in do bližnjega.

 Če bo Marija naša prijateljica, če se bomo z njo pogosto srečevali v molitvi, bo tudi 
nas naučila, kako naj se iskreno veselimo njenega Sina, ki mu pravimo tudi Emanuel, Bog z 
nami. Njo naj pogosto iščejo naše oči in molijo naše dlani.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
V SKUPNOSTI, NE SAMI
Dobri Bog, hvala ti za skupnosti, v katere si me postavil:
za mojo družino, v kateri se počutim varen/na in sprejet/a;
in tudi za našo širšo skupnost, župnijo, v kateri sem krščen/a.

Včasih doživljam skupnost kot varno oporo.
Vem, da nisem sam/a, ampak so me drugi sprejeli medse.
V skupini lahko izrazim svoja spoznanja in izkušnje.
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Župnijska skupnost mi dobro de, ko lahko sodelujem pri skupni molitvi.
Takrat čutim, kako me molitev drugih povezuje v Cerkev.
To je posebna moč.

Vsi pojemo, molimo ali v tišini zremo v Boga.
Tako včasih začutim tvojo prisotnost, čisto blizu si mi, dobri Bog.
In takrat vem, da moja vera ni utvara,
da nisem prepuščen/a sebi v svojem hrepenenju po tebi.

Čutim, da me skupnost objema na prav poseben način.
Naj te čutim kot temelj, ki nas nosi, kot vez, ki nas spaja,
in kot tistega, ki podarja smisel našemu življenju.

   Anselm Grün

KDO JE ZAME JEZUS IN  
ZAKAJ SE VESELIM NJEGOVEGA PRIHODA?

On je ljubezen – premalo ljubljena. Ves se 
daje, pa tako malo prejema od nas. Ljudje se 
izgubljamo v nesmislu pehanja za minljivim. 
Stopila sem iz množice in hočem hoditi za 
njim.

On je moje upanje, ker je vedno ob meni, 
ljubeč prijatelj, ki me pozna do zadnjega 
delčka moje biti. Včasih se malo odmakne 
v prid moje gorečnosti, da mi vzbudi hre-
penenje, da kličem iz globine svoje duše, ga 
iščem v tišini svojega srca, v svetosti cerkve, 

v lepoti narave, v očeh prijatelja, v brezpogojni ljubezni otroka. 
On je moja tolažba, dobro ve, kaj sem pretrpela, in razume vsako mojo solzo. Ponu-

ja mi svojo ramo, da se odpočijem in pogumno vzamem svoj križ vsakdanjih bremen. 
Vabi me, naj pridem k njemu, če sem utrujena, obtežena, se bom spočila. 

Kakšna milost je to, da imam možnost vsak dan iti k sveti maši, kjer ga najdem v 
besedi in v kruhu. To srečanje čutim kot topel prijateljski objem, ki me prevzame in 
vlije vame novo upanje, novo moč. Tako začenjam vsak novi dan, to je moja popot-
nica, da ga zmorem prehoditi v veri. Odložim vse, kar me teži, darujem mu vse svoje 
skrbi. Posluša me v mojih prošnjah za moža, za vsakega otroka posebej, za drage mi 
prijatelje, za ta naš ubogi, trpeči svet. In vem, da me bo uslišal, ko bo pravi trenutek in 
na način, ki bo zame najboljši. Daje mi, kar najbolj potrebujem, ker me pozna in vidi 
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moje življenje kot na dlani od spočetja do smrti. Čutim svojo grešnost, kako nemočna 
sem brez njega, zato ga prosim: »Jezus, Božji Sin, usmili se me!«

Prepoznavam njegovo dobro v trpljenju, saj prečiščuje, preoblikuje, vodi bližje k 
njegovemu križu, bližje k svoji ljubezni. V vsaki stiski zato še bolj iščem Boga in se ga 
oklepam. On me nikoli ne razočara, vedno me v duhu poživi, v njem je moja moč, 
v njem vse zmorem, kadar ga prosim, naj se zgodi Božja volja. Kako veliko lahko sto-
rim v tej predanosti in kako malo v svojih hotenjih!

Ne morem brez njega, je kot zrak, ki ga diham. Zaupam mu, želim, da vodi moje 
življenje, le v izročitvi njemu najdem notranji mir in popolno veselje. V Svetem 
pismu mi govori, da ga najdem v ubogem, v jetniku, v bolniku in naj delam za druge 
vse dobro. Vera brez del je mrtva. Njegova ljubezen je tako močna, da je ne morem 
obdržati samo zase, ampak se mora iz mene razliti, mora obroditi sadove. Poleg svoje 
poklicanosti v družini moram narediti še kaj za druge ter za to, kar je vredno. Moram 
pričevati zanj, da ga bodo spoznali vsi, ki še iščejo resnico, pot, življenje. Le tako 
sem lahko zgled svojim otrokom in vsaj malo spreminjam svet na boljše. Vedno zaradi 
njega, ker on je ljubezen mojega življenja, brezpogojna ljubezen, ki ljubi prva. Mož me 
včasih razočara, otroci ranijo moje srce, prijatelji niso vedno zvesti … On pa ostaja 
vedno z menoj, poln ljubezni.

Bliža se božič, čas milosti, ko se trudim, da bi postala vredna, v svojem srcu 
pripraviti jasli zanj. Vsi smo poklicani k svetosti, to je smisel našega kratkega življenja. 
Čas je dragocen, izbirati moram prave stvari, ki prinašajo mir in dobro, ter zavreči vse, 
kar prinaša nemir in me vodi stran od njega. Rodimo se in že smo na poti k smrti, ne 
vemo ne ure ne dneva. Ob tem se vedno spomnim besed »delaj, kot bi večno živel, 
in moli, kot da boš jutri umrl«. Delo naj bo vredno večnosti, prežeto z ljubeznijo in 
molitev tako goreča, da bo vedno premagala strah pred smrtjo v veselem pričakovanju 
rojstva za večnost z njim, edinim, ki ga besede ne morejo izpovedati. To moje pisanje je 
zato samo bežen človeški dotik veličine njega, mojega Boga.

Vir: Karmen Kristan v glasilu Družina in življenje

JESEN ŽIVLJENJA
TI SI MOJ PRIJATELJ

Ste se že vprašali, kaj je prijateljstvo? Meni pomeni razumevanje in ljubezen med 
ljudmi. Prijatelji si zaupajo svoje težave, skrbi, pa tudi radosti. Pri prijatelju najdemo 
tolažbo in pomoč. Da bi pa ostali med seboj povezani, moramo ohranjati medsebojne 
stike. Zato se prijatelji večkrat srečujejo in obiskujejo. 

Tudi vera je neke vrste prijateljstvo človeka z Bogom. Gre za obojestranski odnos. 
Bog od nas pričakuje predanost in zaupanje. Da bo naša vera ostala trdna vse naše 
življenje, se moramo z Gospodom redno srečevati. Nanj se lahko obračamo sami ali 
pa ga slavimo skupaj z drugimi pri maši ali v molitveni skupini. Kadar nam čas do-
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pušča, si vzemimo v roke Sveto pismo in ga pre-
birajmo. Gotovo nas bo kakšen stavek še posebej 
nagovoril, kot bi bil pisan prav za nas. Naša pot do 
Gospoda je bila različna. Nekateri vero prejmejo 
v otroških letih od staršev. Kdor jo išče, jo bo tudi 
našel. Večkrat doživimo reči, za katere radi reče-
mo, da niso naključne, ampak nas je po posebnih 
znamenjih obiskal Bog sam.

Prav v pričakovanju svete noči – rojstva Božjega 
Sina, naj bodo naše misli še bolj pogosto z Njim. 
Naj bo pogosto izrečena prošnja: »Gospod, pomagaj mi, da bom hodil za Teboj in te 
posnemal, saj si Ti POT, RESNICA in ŽIVLJENJE!«  

Pred Kristusom in po Kristusu
Kristus je zgodovinsko dejstvo. Temu 

ne more oporekati nihče. In ne samo to, 
Kristus je tako močno zgodovinsko dej-
stvo, da je njegovo rojstvo mejnik v štetju 
let po celem svetu. V času komunizma so 
sicer Kristusa preimenovali v »naše štet-
je« in so rekli pred »našim štetjem« in po 
»našem štetju«, vendar je bilo na vpraša-
nja radovednih otrok, ali se ni leta nič po-
sebnega zgodilo, da se takrat začne novo 
štetje let, težko odgovoriti drugače, kot z 
resnico: rodil se je Jezus Kristus. Seveda ga 
niso vsi ljudje spoznali in priznali za svoje-
ga Boga, brez dvoma pa se je za vse ljudi 
začel nov čas, nova doba, novo življenje.

In čeprav je bilo prelomno leto samo 
enkrat, Jezus ne neha prihajati. Vedno 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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znova išče nove »štale«, v katerih bi se z njegovim rojstvom zgodila prelomnica, mej-
nik, sprememba, novo življenje.

Naša srca so »štala«, v katero se želi roditi Jezus Kristus. Veličastni, velik, neskončno 
ljubeč Bog želi priti v naše srce, kot je pred dva tisoč in nekaj leti prišel v Betlehem. Vse-
mogočni Bog se je rodil kot ubog, nebogljen, od vseh drugih odvisen novorojenček. 
Rodil se je v hlev, v revščino in grešnost ter se prepustil človeškim rokam.

Tudi danes noseča Marija in Jožef stojita pred našim srcem, pred našim hlevom in 
trkata, da se hlev odpre, da se v srcih zgodi prelomnica, novo štetje let.

Morda smo že toliko stari, da je šel božič že velikokrat mimo nas. Morda smo vse 
te stvari videli in slišali že tolikokrat, da nas sploh ne ganejo več. Morda je božič za nas 
postal rutina, samo eden od praznikov na koledarju.

Letos pa je čas, da božič in Jezus ne gresta mimo, da ga spustimo noter, v naš hlev, v 
naše srce. To drobno nebeško dete je kljub navidezni nebogljenosti vsemogočni Bog, 
ki utrujenemu daje moč in počitek, obteženemu pomaga nositi bremena, tolaži ža-
lostne, preganjani v njem najde zatočišče, v vsako srce pa prinaša mir in veselje. In prav 
nihče od nas ni tako »fit«, da ne bi bil nikoli utrujen, da bi bila vsa njegova bremena 
lahka, da ne bi nikoli okusil žalosti in skrbi. Prav vsi potrebujemo njegov mir in veselje.

Zato je čas, da se v naših srcih zgodi leto nič, se v njem 
rodi Jezus in se začne čas po Kristusu.

Želimo vam blagoslovljene (prijetne, lepe, vesele, 
razigrane …) praznike v družbi vseh, ki jih imate radi 
in vse dobro v letu 2020, oz. letu 0. 

24. 12. bomo vrata zaprli ob 15.00. 31. 12. bo DMC 
zaprt.

Sicer pa bo za počitniško varstvo ali priložnostne 
obiske odprt 27. 12., 30. 12. in že v novem letu 3. 1. od 9.00 do 13.00.

V novem – okroglem letu 2020 nadaljujemo z USTALJENIMI 
REDNIMI AKTIVNOSTMI:

Ob PONEDELJKIH ANGLEŠČINA ob 19.00.
Ob SREDAH NEMŠČINA ob 20.00 (prostor imajo še za kakšnega kandidata).
Ob ČETRTKIH od 16.00 do 18.00 USTVARJALNE DELAVNICE:
9.1. Zimska pravljica
16.1. Koledar 2020
23.1. Ptičja hranilnica
30.1. Pletemo zapestnice prijateljstva
Od PONEDELJKA do PETKA od 13.00 do 17.00 se učimo in delamo nalogo.
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Ob SOBOTNIH VEČERIH SO DRUŽENJA MLADIH 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 se srednješolci dobijo na MLADINSKIH SREČA-

NJIH.
Ob PETKIH od 10.00 do 11.30 posebej lepo vabimo PREDŠOLSKE OTROKE, ki ima-

jo to srečo, da so lahko doma, pri babicah, dedkih, mamah, atih ali celo pri mamici 
ali atiju, da se nam pridružijo na IGRALNIH URICAH. Otroci se pri nas lahko igrajo z 
drugimi otroki, ustvarjajo, poslušajo pravljice, pojejo, plešejo in se lepo imajo. Odrasli 
pa se prav tako lahko srečate in poklepetate. Ko se otroci navadijo prostora, drugih 
otrok in nas, jih lahko pustite same in skočite do trgovine ali se odpravite po kakšnih 
drugih opravkih.

Vsi ste vedno dobrodošli na srečanju, pri pogovoru, učenju, med prostovoljci ...

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri delavnici adventnih venčkov 
– priprava materialov – zelenja, obročev, za pomoč pri delu in prodaji, vsem, ki 
ste prišli in vsem, ki ste darovali svoj dar. Zbrali smo 256,50 €.

Irena Zajec

»Odšli so …«
OB SMRTI ŠTEFANA POLAJNARJA SO DAROVALI za svete maše: družina Janežič, 

6 maš, brat Ciril, 3 maše, Zajčevi iz Grada, 2 maši, Zormanovi, 2 maši, Rezkini sosedje, 
2 maši, Natašine prijateljice, 2 maši, nečak Janez, nečakinja Monika, Golobovi, Oster-
manovi iz Češnjevka, Jože Brankovič, Peter Blaž, Repnikovi iz Cerkelj, Podgorškovi iz 
Grada, Kokaljevi iz Naklega, Novakovi iz Šenčurja, Trlepovi, Mateja Podobnik, Balan-
čevi, Peter Globočnik, Čadeževi, Jože in Helena Močnik, Irena Martinjak, Marija Jarc, 
Marjan Matoh, Franc Matoh, Lojzka Kerničar, družina Likozar, sestrična Ivanka, Marje-
ta, Podlogarjevi, Kovčetovi iz Pšate, Danijela Močnik.

OB SMRTI MARIJE VERBIČ SO DAROVALI za svete maše: sestra Slavka, sestra 
Ivanka, sestra Ani, nečak Miro, sosedje.

OB SMRTI ANE MARIJE REHBERGAR SO DAROVALI za svete maše: Marija Žar-
gaj, Ciril Dobnikar, Anton Štupar, Tomaž Dobnikar in Milka Zidar, Jakonovi.

• • •
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Da Bog postane človek, da, celo otrok v jaslih – to je skrivnost naše vere. Skrivnost, 

pred katero se človek začuden ustavi, začuden kot Marija in Jožef, pastirji in Modri z 
Vzhoda – začuden kot majhen otrok pred božičnim drevescem.

V tem prazniku ostaja nekaj skrivnostnega, prav poseben čar. Začara otroška srca, 
priplazi se v elektronsko pošto in kratka sporočila po mobitelih, za nekaj ur – ali vsaj 
za trenutek – razneži trd obraz in hladno srce. Za božič odseva v temnih očeh svetloba 
sveč, nemirna srca najdemo malo miru in upanja in darila nam želijo povedati: »vse 
dobro ti želim«. (Andrea Schwarz)

Največja sreča v življenju je gotovost, da smo ljubljeni zaradi tega, kar smo; še več, 
da smo ljubljeni, kljub temu, kar smo. (Victor Hugo)

Srce, ki je svobodno, je veselo. Če ni navezano na nič, kar bi ga oklepalo, če si ničesar 
ne želi sebično zase, če v njem ni pohlepa ne po ljudeh ne po stvareh – potem se not-
ranji prostor razširi in človek zadiha svobodno. (Franc Rode)

Vsako življenje, tudi najbolj nepo-
membno za ljudi, ima v Božjih očeh več-
no in neskončno vrednost. (Janez Pavel 
II.)

Naša sreča ni v veličini naših del, tem-
več v veličini naše ljubezni. (Johannes 
Tauler)

Življenje bi bilo čisto drugačno, če bi se 
znali bolj spoštovati. Vsepovsod. Še prav 
posebno pa je spoštovanje potrebno v 
družini, kjer živimo najtesneje drug ob 
drugem. (Metka Klevišar)

Zemlja je natlačena z nebesi in vsak 
navadni grm žari v Božjem ognju. Sezu-
jejo pa se samo tisti, ki vidijo, drugi po-
sedajo naokrog in nabirajo robidnice. 
(Elizabeth Barrett Browning)
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ZA DOBRO VOLJO

STOLETNIK – Pavel praznuje stoti rojstni dan. Časnikar ga vpraša, čemu se 
ima zahvaliti, da je dočakal tako visoko starost. – »Tega vam zdaj še ne morem 
razkriti,« pravi starec. »Trenutno se dogovarjam z dobaviteljem jogurta, pivo-
varno in s tobačno tovarno.«

BOKS – »Pot od kabine do ringa se mi zdi zelo dolga,« se pritožuje boksar svojemu 
trenerju. »Nič hudega,« ga tolaži trener, »saj nazaj te bodo nesli!«

NAROČILO – »Natakar, prinesite mi, prosim, tisto, kar je gospod pri sosednji 
mizi.« – »Poskusil bom, ampak bojim se, da si jedi ne bo pustil vzeti!«

TAJNI AGENT – »Vi ste idealni za tajnega agenta!« – »Zakaj pa?« – Ker nikjer ne 
pustite sledov svojega dela!«

DVOJČKA – »Za božjo voljo, gospa, od kdaj pa škilite?« vpraša neka dama 
svojo mlado znanko. – »Odkar sta moja dvojčka shodila.«

PROSTI SPIS – Otroci morajo v šoli napisati prosti spis z naslovom »Jaz sem direk-
tor«. – Vsi pišejo, le Janezek gleda okoli sebe. Učiteljica ga vpraša: »Janezek, kaj pa je 
narobe, zakaj ne pišeš?« – Janezek: »Čakam, da pride tajnica!«

Nič se ne kujaj. Sveča ostane na 
steklenici vse do božiča!

Edino, kar lahko ta hip povem je to,  
da prideš v poštev za polfinale.
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OBVESTILA

ZAHVALA ZA POMOČ SV. MIKLAVŽU
Župnijska Karitas Cerklje 

se iskreno zahvaljuje vsem 
donatorjem za pomoč pri 
zbiranju sredstev za Miklavževo 
obdaritev otrok. Hvaležni smo 
vam, da ste nam omogočili 
razveseliti dvesto otrok. Naši 
prošnji za donacijo so prisluhnili: 
Agropromet, kmetijstvo in 
trgovina, d. o. o.; Amig transport 
d. o. o.; Ana Pavec s. p. svetovanje in prevajanje; Arhitekturno projektiranje, Maruša 
Zorman s. p.; Avtoprevozništvo Črnič Matjaž s. p.; Bauta d. o. o.; Hotel Silvester; Jože 
Jerič s. p.; Jože Rehberger s. p.; Kmetijska zadruga Cerklje, z. o. o.; Lesmart, Štefan Kerč 
s. p.; Lidija Zamljen s. p.; Marko Galjot s. p.; Marta Gerkman; Meteor, Cerklje, d. o. o.; 
Primos, montaža stavbnega pohištva d. o. o.; Sat Control d. o. o.; TOP lista Občine 
Cerklje: Luka Štumberger, Polona Kuhar, Luka Jezeršek; Vodovodne inštalacije Gorazd 
Ciperle s. p.; Zobozdravstvo Mezeg d. o. o.

PROSTOVOLJCI POTA MADAGASKAR 2019

Skupinska slika enega od oratorijev.
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Skupina prostovoljcev POTA Madagaskar 2019, ki nas je spomladi obiskala v naši 
župniji in pri nas zbirala finančna sredstva, se vsem župljanom iskreno zahvaljuje za 
vse darove in vam želi obilo Božjega blagoslova. Vsa finančna sredstva so že pri sloven-
skih misijonarjih na Madagaskarju. HVALA vam iz srca.

VERSKI TISK
Konec leta vas vabimo, da obnovite naročnino za verski tisk. Verski tisk predstavlja 

pomembno vlogo v življenju kristjana. Zavedamo se, da je ravno v mesecih proti kon-
cu leta veliko izdatkov. Vendar vam naj ne bo žal nameniti nekaj denarja za časopise in 
revije, ki hranijo tudi našega duha. 

Letna naročnina na tednik DRUŽINA bo za tiste, ki bodo celotno naročnino porav-
nali do konca januarja, znašala 112,42 €. Naročila sprejemajo na telefonski številki (01) 
36 02 828 ali jih pošljite na druzina@druzina.si. Mesečnik OGNJIŠČE v letu 2020 za na-
ročila po pošti znaša 33,50 €. Naročite ga lahko na telefonski številki (05) 61 17 223 ali 
pišite na ognjisce.uprava@ognjisce.si. Naročnina MOHORJEVIH KNJIG za prihodnje 
leto znaša 49,00 €. Zbirko lahko do konca januarja naročite v župnišču.

BETLEHEMSKI OGENJ MIRU
Betlehemski ogenj miru vsako leto 

med nas prihaja s sporočilom, naj 
med nami, ljudmi, zavladajo mir, ra-
zumevanje, dobrota, odpuščanje … 
Blagoslov sveč, s katerimi bomo nesli 
ogenj miru na svoje domove, bo pri 
mašah v Cerkljah v nedeljo, 22. de-
cembra. Dovolimo, da nas sporočilo 
betlehemske luči nagovori in ogreje 
naše srce. Pomemben je plamen, ne 
sveča. Zato lahko prinesete s seboj 
svoje sveče.

VEROUČNA ŠOLA
Verouka za šolarje in mladino do ponedeljka, 13. januarja, ne bo. Na praznik svetih 

treh kraljev v ponedeljek, 6. januarja, vsi otroci veroučne šole pridejo k večerni sv. maši 
in s seboj prinesejo darove, ki so jih zbrali med adventno akcijo, namenjeno lačnim 
otrokom v misijonih. Darove bomo nakazali Misijonski pisarni v Ljubljani, ki jih bo 
posredovala v dežele tretjega sveta. Z vso gotovostjo lahko trdim, da darovi pridejo v 
prave roke.
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OBISK KOLEDNIKOV PO DOMOVIH
Misijonsko središče Slovenije vsako leto pripravlja trikraljevsko akcijo, ko skupine 

kolednikov obiskujejo domove in voščijo srečo v novem letu, ob tem pa v smislu gesla 
akcije Naše veselje za srečo drugim zbirajo sredstva za pomoč misijonarjem.

Od praznika sv. Štefana (26. 12.) do svetih treh kraljev (6. 1.) bodo koledniki, oble-
čeni v tri kralje, pastirje in angele, po starem ljudskem običaju po naših vaseh opravili 
koledniški obhod. Skupine 
otrok bodo obiskale dru-
žine, ki so jih pripravljene 
sprejeti.

Koledniki ob izrekanju 
voščilnih pesmi – kolednic 
v družine prinašajo Bož-
ji blagoslov in jim voščijo 
blagoslovljene praznike in 
srečno novo leto. Zbrane 
darove bodo naši misijo-
narji ponesli v revne deže-
le in z njimi storili kaj dob-
rega. Otroci – koledniki, 
bodo zelo veseli posebej sladkih daril.

V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH POČITNIC se bo g. župnik udeležil 
ignacijanskih duhovnih vaj. Odsoten bo od 26. do 30. decembra. Dosegljiv ne bo niti 
na mobilnem telefonu. V tem času v župnišču ne bo uradnih ur.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v četrtek, 16. 
januarja.

NEDELJA VERSKEGA TISKA
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku. Tretjo nedeljo v januarju 

pa obeležujemo tudi kot nedeljo verskega tiska. V nedeljo, 19. januarja 2020, bo v žu-
pnijski cerkvi in na podružnicah nabirka, namenjena kritju stroškov tiska Župnijskega 
lista. Tisk pisnih oznanil v obsegu, ki ga prejemate, ni majhen strošek. Hvala za vaš dar.



13

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA DECEMBRA
24. DECEMBER

Na Pšati bomo blagoslovili vodo v torek, 24. decembra, ob 8.00.

POLNOČNE SVETE MAŠE
Polnočni maši bosta v Cerkljah dve – ob 18.00 in ob polnoči. V Zalogu bo polnočna 

maša ob 20.00, na Sp. Brniku in v Lahovčah ob 22.00.
Pred polnočno mašo v Cerkljah bo uvod v božično bogoslužje – božičnica. Božični-

co bodo pripravili mladi. Vabimo vas, da se v cerkvi zberemo 30 minut pred začetkom 
sv. maše.

BOŽIČNI ALI SVETI DAN
Verni ga obhajamo z vso slovesnostjo in spoštljivostjo. Udeležimo se božične maše 

in poskrbimo za praznično vzdušje doma. Ne pozabimo razveseliti osamljenih in bol-
nih ljudi.
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26. DECEMBER: PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA
Ta dan bodo svete maše ob 7.30 in 10.00 v Cerkljah. Ob 10.00 bo sv. maša na Štefanji 

Gori v čast sv. Štefanu ter blagoslov vode, soli in konj.

27. DECEMBER: SV. JANEZ EVANGELIST
Ob godu apostola Janeza bo ob 8.00 sv. maša njemu v čast na Zg. Brniku.

BLAGOSLOV OTROK
Otroke bomo blagoslovili v nedeljo, 29. decembra, 

na praznik svete družine pri deseti sveti maši. K tej sve-
ti maši posebej vabimo vse starše z otroki. Jezus prihaja 
k nam kot otrok, naj čuti Njegov blagoslov vsak otrok!

1. JANUAR 2020: MARIJA, BOŽJA MATI
Na slovesni praznik Marije, Božje Matere, bo v 

Cerkljah sveta maša dopoldne ob 9.00, ob 10.00 pa na 
Šenturški Gori.
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 28. december:
Druga skupina Cerklje

SOBOTA, 4. januar:
Skupina Trnovlje

SOBOTA, 11. januar:
Prva skupina Stara Cesta

SOBOTA, 18. januar:
Druga skupina Stara Cesta

SOBOTA, 25. januar:
Prva skupina Cerklje

SOBOTA, 1. februar
Skupina Češnjevek

BRALCI BERIL:
28. in 29. december
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

4. in 5. januar
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

11. in 12. januar
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

18. in 19. januar
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Marinka Mušič
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

25. in 26. januar
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Urška Janežič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihelic

1. in 2. februar
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar



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.

DAR NEBA
Nekateri ljudje ne vedo,  
da so dar neba.
Nekateri ljudje ne vedo,  
kako pomembno je, da so preprosto tu.
Nekateri ljudje ne vedo,  
kako dobro dene,  
da jih lahko samo vidimo.
Nekateri ljudje ne vedo,  
kako tolažeče deluje njihov  
dobrohotni nasmeh.
Nekateri ljudje ne vedo,  
kako blagodejna je njihova bližina.
Nekateri ljudje ne vedo,  
za koliko bolj revni bi bili brez njih.
Vedeli bi, če bi jim to povedali.

Petrus Ceelen


