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Duhovnik je zagotovo 
doma ob:

- PONEDELJKIH, 15.00–17.00;
- TORKIH, 9.00–11.00;
- ČETRTKIH, 9.00–11.00;
- DELAVNIKIH, takoj po  
  večerni sv. maši.
Ob cerkvenih in državnih 
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic  
so uradne ure takoj  
po večerni sv. maši.

Možnost za spoved:
- vsako soboto med sv. mašo;
- po dogovoru.

Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu 
ob 11.15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.

Poroko
prijavite vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite 
krstnosamski list in potrdilo o 
opravljenem tečaju za zakon.
Če mladoporočenca pri 
obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek pred sv. mašo.

Račun odprt 
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 2123 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

leto: XXXIV februar 2020 številka: 1

VERSKA STATISTIKA 
ŽUPNIJE CERKLJE NA GORENJSKEM 

ZA LETO 2019
Verska statistika župnije v številkah kaže utrip in življenje župnije v minu-

lem letu. Veseli smo vsakega pozitivnega premika, pa naj bo to pri prejemanju 
zakramentov, obisku svetih maš ali pri raznih projektih, kot so obnove, slove-
snosti ipd. 

Namen statistike je, da bi 
ob številkah razmišljali o svoji 
župniji in svojem mestu v njej.

KRSTI
V naši župniji smo preteklo 

leto krstili 52 otrok, 28 deklic 
in 24 fantov, (predlani je bilo 
krščenih 31 otrok). 48 otrok je 
bilo krščenih v prvem letu živ-
ljenja, 3 v drugem letu in 1 v 
tretjem letu življenja. 31 otrok 
izhaja iz družin, kjer imajo starši sklenjen cerkveni zakon, 18 otrok je iz zunaj-
zakonskih skupnosti, 3 otroci so rojeni v civilno zakonski skupnosti.

OBHAJILO
Prvo sveto obhajilo je prejelo 36 otrok. Vsi v tretjem razredu devetletke 

(predlani je bilo 59 prvoobhajancev).

BIRMA
Zakrament svete birme je preteklo leto prejelo 49 birmancev (predlani 51).



2

Botri letošnjih birmancev se bodo udeležili tečaja za botre. Prvo srečanje bo v naši 
župniji v petek, 28. februarja, ob 19.30. Predavanje, ki bo v župnijski dvorani, bo obli-
koval g. Klavdio Petrca, dekan dekanije Trebnje.

POROKE
Lani je cerkveni zakon v naši župniji sklenilo 9 parov (predlani 14). 

POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo, da celo več, da je krona zemeljskih 

prizadevanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in smo. 
Na njivo Božjega počitka smo pospremili 47 pokojnih (leto prej 56), 22 žensk in 25 
moških. Bili so tudi civilni pogrebi.

Najstarejša pokojna je umrla stara 98 let in 4 mesece, najmlajša pokojna 61 let in 5 
mesecev. Najstarejši pokojni moški je dočakal 85 let in 11 mesecev, najmlajši pokojni 
pa 44 let in 5 mesecev. Vsem skupaj je bilo podarjenih 3581 let in 4 meseci. Povprečna 
starost vseh umrlih je 76 let in 2 meseca. Povprečna starost umrlih žensk je 83 let in 11 
dni, umrlih moških pa 70 let in 5 mesecev.

Triindvajsetim pokojnim so bili podeljeni zakramenti svete popotnice, šest umrlih 
je redno prejemalo zakramente – obhajilo in spoved. Sedemnajst umrlih pred smrtjo 
ni prejelo zakramenta bolniškega maziljenja. Naj vsi počivajo v miru!

NEDELJNIKI
Povprečen obisk nedeljskih maš v naši župniji znaša med 1.100 in 1.200 vernikov. 

Všteta je sobotna nedeljska maša in vse nedeljske maše. Opazna so nihanja obiska 
nedeljskih maš. Zlasti v času počitnic pogrešamo veroukarje in njihove starše. 

GRADNJA
Ne moremo zaobiti del pri obnovi pogorele župnijske večnamenske stavbe, ki pred-

stavlja večji del naložb župnije. V letu 2020 bomo nadaljevali z vračanjem posojila, ki 
ga je za obnovo dvorane namenila Nadškofija Ljubljana. 

Končana je obnova cerkvenega zvonika v Šmartnem, zamenjava strehe na podruž-
ničnih cerkvah v Stiški vasi in na Zg. Brniku, kjer je bila cerkev tudi pobeljena. Občina 
Cerklje je iz razpisa za obnovo sakralnih zgradb prispevala del sredstev, za kar izreka-
mo iskreno zahvalo.

ZAHVALA
Duhovniki nimamo plače, ampak živimo od darov vernikov. Za vse, kar dobrega 

storite bodisi župniku, kaplanu, duhovnim pomočnikom bodisi župniji, se vam du-
hovniki najlepše zahvaljujemo.
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VABILO MARIJINEGA VRTCA
V sredo, 5. februarja 2020, med 9.30 in 11.00 v 

Marijinem vrtcu odpiramo vrata in vas vabimo, da 
se nam pridružite in si ga ogledate. Ob 9.30 vablje-
ni v dvorano Jožefa Kvasa, kjer vam bodo vzgojite-
ljice in otroci pripravili predstavo Grad Gradiček, 
potem pa si bomo ogledali vrtec in se skupaj igrali.

Od 10. februarja bo potekal vpis predšolskih ot-
rok v vrtce za šolsko leto 2020/21. Vlogo za sprejem 
otroka v vrtec dobite v vrtcu ali na naši spletni stra-
ni. Izpolnjeno vlogo oddajte v vrtcu ali po pošti do 
29. 2. 2020.

DELO V MARIJINEM VRTCU V LETU 2019
V letu 2019 je vrtec obiskovalo 113 ot-

rok, starih od 11 mesecev do predvidene 
starosti za vstop v šolo, v šestih skupinah 
enako starih otrok. Otroci in njihovi starši 
imajo stalno bivališče v občini Cerklje, posa-
mezniki pa tudi v občinah Komenda, Kranj 
in Šenčur. Da se otroci počutijo sprejete in 
varne, da njihova igra in razvoj potekata 
dobro in nemoteno, skrbi trinajst vzgojite-
ljic, za njihove polne želodčke trije kuharji, 
da se igrajo v čistih prostorih, poskrbita čistilki, za mala popravila hišnik, za finančne 
obveznosti računovodkinja, da vse poteka, kot mora, pa ravnateljica in direktor. 

Ustanovitelj vrtca je Župnija Cerklje, ki je leta 1997 svoje prostore preuredila z željo, 
da pomaga staršem pri vzgoji otrok in ponudi vzgojo s krščanskimi vrednotami. Zato 
vzgojitelji v vzgojno delo vpletamo tudi vsebine in praznike cerkvenega leta. Tako so 
otroci sodelovali pri dveh svetih mašah v župniji, v marcu praznovali teden družine, 
izdelovali smo butarice ob cvetni nedelji, praznovali veliko noč, v maju imeli svoje 
»šmarnice«, v oktobru so se pridružili akciji Milijon otrok moli rožni venec, izdelali 
adventni venček, v decembru nas je obiskal sveti Miklavž, pripravili smo jaslice in ob 
božičnem koncertu podoživeli pripravo na božične praznike. Otroci dnevne obroke 
začnejo s skupno zahvalo in prošnjo. Včasih je to kratka molitev ali pesem.

Vrtec deluje po programu Kurikulum za predšolske otroke. Njihov vsakdan je pre-
žet z igro, pesmijo, zgodbami, domišljijo, ustvarjanjem in gibanjem. Druži nas rdeča nit 
»Mi družina ena smo«, ko v ospredje postavljamo družinske vrednote, tako sprejetost, 
ljubezen, čas, ki ga podarimo drug drugemu, strpnost kot iskanje vloge posameznika 
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in izpolnjevanje nalog v skupini. Vsakodnevno pa smo se odpravili raziskovat svojo 
okolico – obiskali smo kmetijo, grad Strmol, si ogledali mizarsko delavnico, letališče, 
prestolnico Slovenije, lutkovno gledališče ... redno obiskujemo knjižnico in si izposoja-
mo knjige. Zelo radi smo v naravi in jo opazujemo, se ji čudimo in raziskujemo. Dneve 
v vrtcu nam popestrijo obiskovalci, ki nam pridejo predstavit svoje poklice, dejavnosti, 
ki jih izvajajo kot konjiček, in nam predstavijo kaj zanimivega. Večkrat smo se odpravili 
tudi sami v dom starostnikov v Šmartno, jim zapeli pesmico, skupaj zaplesali, okrasili 
novoletno smrekico in jih obdarovali.

V vrtcu deluje tudi zborček Mavrica, imamo svojo plesno skupino otrok, učimo se 
tujega jezika, angleščine, in telovadimo v župnijski dvorani Jožefa Kvasa. Vzgojiteljice 
popestrijo dneve otrokom tudi z gledališkimi predstavami. 

Želimo si, da otroci razvijejo sposobnosti, ki jim bodo pomagale postati odgovorni 
državljani. 

Slavi Snedec, ravnateljica

DELO ŽUPNIJSKE KARITAS CERKLJE 
V LETU 2019

Tudi v preteklem letu smo bili v Župnijski karitas Cerklje dejavni. Predvsem smo se 
skušali približati starejšim ljudem in tistim, ki živijo v težkih razmerah.

Glavne dejavnosti naše Karitas v letu 2019:
Dvakrat v preteklem letu smo v trgovini Mercator postavili nakupovalne vozičke, ka-

mor so ljudje dobre volje pridno odlagali izdelke, s katerimi smo polepšali praznike 31 
družinam, ki jim redno pomagamo. Ob tej prilož-
nosti se iskreno zahvaljujemo vsem darovalcem v 
svojem imenu ter v imenu vseh obdarjenih družin.

Lani smo štirikrat obdarovali družine s pošilj-
ko hrane iz evropskih rezerv. Hrano je prejelo 31 
družin. Med prejemniki so številčnejše družine in 
družine z minimalnimi prejemki.

Prijazen kmet nam je podaril 200 kg krompirja, 
ki smo ga razdelili šestim družinam. Hvala daroval-
cu, ki ne želi biti imenovan. Prejeli smo hladilnik, pisalno mizo in stol ter tri šolske 
torbice. Vse smo razdelili ljudem, ki so to potrebovali.

S plačilom položnic smo pomagali šestim družinam za kritje materialnih stroškov 
(elektrika, kanalizacija, vozovnica, kurjava) v skupni vrednosti 759 evrov.

Preko akcije »Družina«, ki jo organizira Škofijska karitas Ljubljana, smo pomagali 
eni družini pri nabavi kurjave.

Na letovanje v Portorož (počitnice Biserov) smo poslali dvanajst otrok iz šestih dru-
žin. Večino stroškov letovanja smo krili iz sredstev župnijske Karitas, za dva otroka pa 
smo prispevali polovični znesek. Skupni strošek je znašal 780 evrov. Družine so bile 
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te pozornosti zelo vesele, sploh pa so bili srečni otroci, ki so preživljali lepe dneve na 
morju in bili deležni pozornosti in sprejetosti s strani naših prostovoljcev.

Iz škofijske Karitas smo tudi letos prejeli pomoč v obliki bonov za nakup šolskih 
potrebščin. Družinam, ki smo jih predlagali, smo pomagali pri vlogah za dodelitev 
sredstev. Tovrstne pomoči je bilo deležnih 11 družin.

Zaradi majhnega zanimanja za romanje na Brezje smo se odločili, da romanja ne 
bomo organizirali. Obiskali in obdarili pa smo starejše v domu Taber. Tam smo bili 
dvakrat in s stanovalci sodelovali pri sveti maši (izdatek 116 evrov).

Tudi letos smo v oktobru organizirali srečanje za starejše. Mašo je daroval gospod 
Miro Šlibar. Po maši smo imeli prisrčno srečanje in pogostitev v dvorani Jožefa Kvasa. 
Bilo je prijetno vzdušje in veselimo se že naslednjega srečanja. Želimo, da bi se tega 
srečanja starejši udeleževali v večjem številu. Pozivamo mlajše župljane, da jim to omo-
gočite po svojih zmožnostih.

Za velikonočne in božične praznike starejšim pošljemo voščilnice. S tem želimo po-
kazati, da nam je mar za vsakega starejšega in osamljenega v župniji. Skupni strošek za 
to je znašal 407 evrov.

Skupaj z mladimi smo izdelovali velikonočne butarice. Zanimanje za to dejavnost 
je vsako leto večje. Otroci izdelajo butarice zase in jih potem tudi z veseljem nesejo k 
blagoslovu.

V adventu pomagamo pri izdelavi adventnih venčkov. S prispevki od venčkov po-
magate delovanju Društva DMC.

Naše sodelavke so se odzvale vabilu sv. Miklavža in bile njegove pridne dekle. Ob 
tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem donatorjem za prispevek, s katerim smo lahko 
pripravili Miklavževa darila. Ker pa je bilo sredstev premalo, smo iz lastnih sredstev 
namenili 750 evrov.

Z akcijo »Sveča za sočloveka sreča« smo nadaljevali tudi letos. S prodajo sveč pri-
dobimo tudi lastna sredstva, ki jih porabimo za pomoč družinam. Akcija je bila tudi 
letos lepo sprejeta, saj smo razdelili 500 sveč in se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
prisluhnili.

Kot vsako leto smo sodelavke Karitas tudi letos v času oratorija pomagale v kuhinji. 
Sodelovanje je bilo za vse zelo prijetno, zato bomo z njim nadaljevali.

CSD Kranj in bolnica Golnik sta nas prosila za pomoč družini v stiski. Odzvali smo 
se prošnji in pomagali z zdravstveno nego.

Za vse zgoraj omenjene dejavnosti so zaslužne članice župnijske Karitas. Omenim 
naj samo podatek, da je bilo v leto 2019 opravljenih 1.220 prostovoljnih ur.

Da bo naše delovanje še uspešnejše, bomo z veseljem sprejeli vaše pobude za po-
moč. Imejte odprte oči za sočloveka v stiski, opozarjajte nas, saj bo s tem naše delo še 
bolj uspešno in bogato.

Hvala vsem, ki nas podpirate pri našem delu.
Albina Atlija in Anica Sirc
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Ko začenjamo novo leto, je dobro pogledati nazaj, da vidimo, kako smo opravili 
delo, in se zahvaliti za vse prejete blagoslove z namenom, da nam bo šlo tako dobro ali 
še bolje tudi v letu, ki je še skoraj v celoti pred nami.

OBISKOVALCI – UPORABNIKI
V letu 2019 smo na DMC-ju zabeležili 847 uporabnikov. Vsak od teh je vsaj enkrat 

prišel na DMC.
Mesečno je DMC obiskalo v povprečju 300 različnih ljudi.
Največ naših uporabnikov je bilo otrok in mladostnikov.

PROSTOVOLJCI
Prostovoljci so delovali na naslednjih področjih:
– UČNA POMOČ: 20 prostovoljcev je prihajalo 1x tedensko za 1–2 uri
– MLADINSKE DELAVNICE: 20 prostovoljcev je delalo 2x mesečno 2–3 ure
– VEČERNO DRUŽENJE: pribl. 50 prostovoljcev je 2–3x letno dežuralo 3–4 ure 
– USTVARJALNE DELAVNICE: 3 prostovoljke so prihajale 1x tedensko za 2 uri
– ANGLEŠČINA: 1 prostovoljka je vodila angleško skupino in se nanjo tudi pripra-

vila – 1x tedensko 2–3 ure
– NEMŠČINA: 1 prostovoljka je vodila nemški tečaj in se nanj tudi pripravila – 1x 

tedensko 2–3 ure
– ORATORIJ: pribl. 100 prostovoljcev je 1 mesec intenzivno delalo za Oratorij, že 

pred tem pa so 3 mesece potekale manj intenzivne priprave.
Brez Oratorija smo opravili 4.799 prostovoljnih ur.
Prostovoljne ure Oratorija: 5.052.
Nekateri prostovoljci so sodelovali pri več vsebinah hkrati.
ISKRENA HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM, KI STE DAROVALI SVOJ ČAS IN 

SVOJE TALENTE !!!

KADROVSKE SPREMEMBE
V letu 2019 smo se prijavili na razpis Ministrstva 

za javno upravo in bili pri tem uspešni. Tako smo s 
1. 11. 2019 zaposlili domačinko Andrejo Urh na projek-
tu Akademija prostovoljstva. Projekt bo financiran do 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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konca januarja 2022. Vsebina njenega dela v skladu s prijavo je delo na področju pro-
stovoljstva – pridobivanje in spremljanje prostovoljcev.

VSEBINE
Vsebine smo izvajali skladno s prijavami na MDDSZ in OBČINO.
Za MDDSZ vodimo 4 različne vsebine:
1. NEFORMALNO DRUŽENJE: otroci prihajajo po šoli na igro in klepet, sem pa 

sodi še sobotno druženje mladih (poleti torki in četrtki). V letu 2019 je bilo na tem 
področju 406 različnih uporabnikov.

2. STARŠEVSTVO: sem sodijo predavanja za starše, druženje staršev in starih star-
šev v času igralnih uric, starševske spodbude, ki jih starši prejemajo vsak petek na mejl 
(če se prijavijo), osebno svetovanje, 2 skupini za pare. Različnih uporabnikov je bilo 
218.

3. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI, OBČASNO VARSTVO: sem sodijo dopoldanske 
Igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in Ustvarjalne delavnice za otroke v po-
poldanskem času. Prav tako tudi počitniško varstvo v času šolskih počitnic in oratorij, 
ki pa ga vodimo v okviru občine. Poleg oratorijske množice otrok smo v letu 2019 
zabeležili 105 različnih uporabnikov.

4. VSEBINE ZA OSEBNOSTNO RAST IN UČENJE: sem sodijo učna pomoč, angle-
ščina, mladinske delavnice, potopisna predavanja, nemščina … 525 različnih uporab-
nikov.

– UČNA POMOČ: v letu 2019 je bilo prijavljenih 30 otrok. Nekateri so prihajali vsak 
dan, večina pa 1x ali 2x na teden. S šolo smo lepo sodelovali.

– ANGLEŠČINA: kot že vrsto let, je angleške večere v letu 2019 vodila prostovoljka 
ga. Tanja Ciperle, redno pa je prihajalo 12 udeležencev. Srečali so se 28x. Meseca maja 
gredo na ekskurzijo v Anglijo.

– NEMŠČINA: že drugo leto je nadaljevalni tečaj nemščine vodila prostovoljka ga. 
Mojca Globokar, tečaja pa se je tedensko udeleževalo 6–7 tečajnikov. Srečali so se 29x.

– MLADINSKE DELAVNICE: pod delavnice za osebnostno rast mladih štejemo 
pripravo animatorjev za oratorij, pripravo animatorjev za vodenje birmanskih skupin, 
same birmanske skupine in verouk za 9. razred. Vsebine, ki jih na teh področjih po-
nudimo mladim, so zelo bogate in mladim omogočajo celostno in ne samo duhovno 
osebnostno rast.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Tako kot vsako leto smo organizirali 2 medgeneracijski delavnici, in sicer pletenje 

butaric in venčkov, pri čemer nam prijazno pomagajo prostovoljke Karitas. Delavnice 
so zelo dobro obiskane. Poskusili smo tudi z Izmenjevalnico oblačil, ki pa je bila slabo 
obiskana, vendar s strani tistih, ki so prišli, zelo pohvaljena. Odločili smo se, da jo bomo 
še pripravili, saj nove stvari vedno potrebujejo čas, da najdejo svoje mesto med ljudmi.
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SODELOVANJE Z OBČINO
Z delavnico smo sodelovali na Rokovem sejmu, z Miklavževo ekipo na Miklavževem 

sejmu, s prostovoljcem pa na prireditvi Naj pridelek.

MEDIJSKA PROMOCIJA
Redno smo objavljali v župnijskem pismu, občinskem glasilu, sodelovali smo tudi 

na snemanju oddaje Dobro jutro. Konec leta se je izboljšalo objavljanje na spletnih 
medijih (spletna stran, FB, Instagram), za kar je poskrbela Andreja, ki dobro pozna 
družabna omrežja.

ZAKLJUČEK IN POGLED VNAPREJ
Menimo, da smo v letu 2019 delali dobro. DMC v Cerkljah se nam zdi pomemben 

prostor za medsebojno srečevanje in graditev odnosov med otroki, mladimi in vsemi 
generacijami. Možnosti za sodelovanje je 
še veliko, vse pa je odvisno predvsem od 
pripravljenosti ljudi, da DMC soustvarja-
jo, mu darujejo svoj čas, svoja znanja, ta-
lente, ideje. Želimo si, da bi vsak, ki stopi 
skozi naša vrata, tukaj našel prostor, kjer 
bi se dobro počutil, se imel »fajn« in bil 
za to pripravljen tudi kaj storiti ... HVALA 
VSEM, KI TO ŽE DELATE .

Trenutno še vedno potrebujemo pro-
stovoljce pri učni pomoči (da bi za vsa-
kega otroka skrbel drug prostovoljec) in pri angleščini in nemščini (zaradi zamenjav). 
Seveda pa je zanimanje tudi za nove vsebine, za katere bomo potrebovali tudi prosto-
voljce izvajalce vsebin (začetni tečaj nemščine, kitare, šiviljski tečaj …)

S koncem leta 2020 se izteče pogodba z MDDSZ in treba se bo prijaviti na nov raz-
pis. Upamo, da bomo uspešni in da bomo lahko nadaljevali delo.

Irena Zajec

BLAGOSLOV ATRIJA KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA
V župniji Cerklje smo v letošnjem šolskem letu uspešno začeli s katehezo Dobrega 

pastirja.
Kaj je kateheza Dobrega pastirja? To je program verskega poglabljanja za otroke od 

tretjega leta starosti dalje. Traja lahko do zaključka osnovne šole. Kateheza temelji na 
pedagogiki montessori. Želi ustvarjati in spodbujati »izročilo« prostora, imenovanega 
atrij, v katerem tako otroci kot katehisti poslušajo, poglabljajo in praznujejo bistvene 
skrivnosti krščanske vere, ki se razodevajo v Svetem pismu in bogoslužju.
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Otrokom so predstavljene podobe, ki 
jih Jezus ponuja pri svojem učenju, da bi 
tistim, ki mu sledijo, pomagal razumeti 
njihovo resnično naravo in vlogo v Božjem 
kraljestvu. Otrokova naravna sposobnost 
čudenja ga vodi k odkrivanju sveta in v 
skrivnost odnosov. Z majhnimi otroki se 
posebej osredotočimo na podobo Jezusa 
Dobrega pastirja – ki kliče vsakega od nas 
po imenu in nas vabi v intimni osebni in 
skupni odnos z njim, da bi lahko uživali »življenje v obilju« (Jn 10,10).

Začeli smo s I. stopnjo kateheze, namenjene otrokom, starim od 3 do 6 let. Letos 
atrij obiskuje 8 otrok. Nad dvorano Jožefa Kvasa je čudovit prostor, ki je bil pred krat-
kim opremljen z vsem potrebnim za izvajanje I. stopnje. Seveda mora biti prostor, ki je 
namenjen verskemu izobraževanju tudi blagoslovljen. Župnik Jernej je ob prisotnosti 
otrok, njihovih staršev in sorodnikov obred blagoslova opravil v sredo, 8. januarja. Pri 
samem obredu so s petjem sodelovali tudi otroci in ostali prisotni. Po obredu smo 
vsem predstavili še prostor in materiale, ki jih uporabljamo pri katehezi. Pri tem so 
pomagali tudi otroci, saj so v tem obdobju že marsikaj spoznali in z veseljem pokazali 
in povedali svojim domačim.

Otroci atrij in katehezo z veseljem obiskujejo in delajo z materiali, ki so jim na voljo. 
Če bo šlo po načrtih, bomo v prihodnjem šolskem letu začeli z izvajanjem še II. stopnje 
kateheze Dobrega pastirja, ki jo bodo obiskovali otroci prvega razreda.

Urška Jereb

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE
Tudi letošnje leto bomo pripravili 

romanje h Kraljici Miru v Medžugor-
je. Potekalo bo v času od ponedeljka, 
27. aprila, do srede, 29. aprila. Roma-
nje bo tudi tokrat vodila ga. Tanja Tr-
šan Vodopivec. Romali bomo skupaj 
z Župnijo Sveti Duh pri Škofji Loki in 
tamkajšnjim župnikom g. Francijem 
Aličem. Program je zasnovan kot du-
hovni vikend in ne turistični obisk Me-
džugorja.

V nadaljevanju posredujemo nekaj informacij v pomoč pri prijavi na romanje: 
– Odhod iz Cerkelj v zgodnjih jutranjih urah, predvidoma ob 4.00 zjutraj, vožnja do 

Medžugorja, na avtobusu spremljevalni program,
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– po nastanitvi v Medžugorju večerja,
– molitev rožnega venca, med hojo na Crnico, do kipa Marije, ki stoji na mestu 

prvega prikazovanja,
– molitev križevega pota med hojo na Križevac, do križa, ki so ga postavili ob 1900. 

obletnici Jezusovega križanja,
– obisk Komune Cenacolo ali komune Usmiljenega Očeta,
– molitev pri Vstalem Kristusu in na grobu Slavka Barbariča,
– obisk skupnosti Ranjeni obitelji ali Majčinega sela in Vrta sv. Frančiška.
Če bo mogoče, se bomo udeležili govora enega od vidcev ali koga od tamkajšnjih 

patrov ali domačinov.
Vsak večer se bomo po želji udeležili večernega molitvenega programa, to je mo-

litev rožnega venca pred sv. mašo, sv. maša, molitev sedmih očenašev, čaščenje sv. 
Rešnjega telesa.

V sredo dopoldne bomo obhajali slovensko sveto mašo in se po kosilu odpeljali 
proti domu. Domov bomo prispeli v poznih večernih urah.

Cena romanja je odvisna od števila romarjev in znaša med 120 € in 140 €. V ceno je 
vštet prevoz in namestitev z dvema polnima penzionoma. Ob prijavi se plača akon-
tacija 50 € na osebo. Obvezni podatki ob prijavi (kot so na veljavnem potnem listu 
ali osebni izkaznici): ime in priimek, stalni naslov, datum rojstva, številka mobilnega 
telefona, ki ga boste imeli s seboj, e-naslov za obveščanje.

»Odšli so …«
OB SMRTI MARIJE VERBIČ JE DAROVALA za sveto mašo Marinka Mali.
OB SMRTI ŠTEFANA POLAJNARJA SO DAROVALI za svete maše: Nastranovi.
OB SMRTI ANE MARIJE REHBERGAR SO DAROVALI za svete maše: Galjotovi.
OB SMRTI FRANČIŠKE MEZEG SO DAROVALI za dve sveti maši sosedje iz Ulice 

4. oktobra.
OB SMRTI MIHAELA ŠTERA SO DAROVALI za svete maše: domači, 4 maše, so-

sedje, 2 maši, brat Jože.
OB SMRTI ŠTEFANIJE GROŠELJ SO DAROVALI za svete maše: upokojenci, 6 maš, 

sosedje, 3 maše, Pogačarjevi, Julka Žagar, bratranec Miro.
OB SMRTI FRANCETA CIPERLETA SO DAROVALI za svete maše: sosedje iz 

Boršnikove ulice, 2 maši.
OB SMRTI ANTONIJE FERJAN SO DAROVALI za svete maše: Kajetovi, sosed Janez 

Šink, Martinjakovi, Dešmanovi, Polajnarjevi, Žižkovi, France Šink z družino, družina 
Ferjan-Grebenc, Kajetovi, Nataša.

OB SMRTI CIRILA SLUGA SO DAROVALI za svete maše: sestra Rozka z družino, 8 
maš, sestra Marija z družino, 5 maš, sestra Ančka z družino, 5 maš, družina Martinjak, 
Velesovo, 5 maš, Afrinovi, 3 maše, nečakinja Francka, 3 maše, sorodniki, 3 maše, druži-
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na Jožeta Martinjaka, 2 maši, Grašičevi, 2 maši, Majda Grašič Kregar, Stane Martinjak, 
Kernovi iz Zaloga, 2 maši, Alenka in Krištof Vilfan, 2 maši, sestrična Nežka, Milka z 
družino. 

DOMAČI SO DAROVALI za gregorijanske svete maše.
OB SMRTI CIRILA LIKOZARJA SO DAROVALI za svete maše: domači, 2 maši, Je-

reči, 4 maše, sestra, 4 maše, Bošteči Filip, Marija Lojze, Minka, 4 maše, Podgorškove 
sestrične in bratranca, 2 maši, Koprivnikovi, Kocjanovi, Jože Poljanšek z družino, se-
strični, Jerasovi iz Šmartna, Polajnarjevi.

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

ZA DOBRO VOLJO
Gorenjski kmetovalec je kupil novega VW Passata. Pri tem so ga še posebej razbu-

rila številna doplačila za različno dodatno opremo, ki so avto močno podražila. Kmalu 
zatem si je član nadzornega odbora firme Volkswagen, ki si je na podeželju kupil kme-
tijo, zaželel kupiti gorenjsko kravo.

Kmet mu je izstavil naslednji predračun:
Prava gorenjska krava – predračun
1. Krava – osnovna cena za standardno izvedbo: 1.200 €
2. Doplačilo za dvobarvno izvedbo (črno/bela): 80 €
3. Prevleka iz govejega usnja: 50 €
4. Rezervoar za mleko – letno/zimska izvedba: 20 €
5. Odtočne pipe – 25 €/kos: 100 €
6. Odbijača – goveja roževina – 15 €/kos: 30 €
7. Polavtomatski odganjalec muh: 30 €
8. Naprava za gnojenje – BIO izvedba: 70 €
9. Parklji – večnamenska izvedba – 10 €/kos: 40 €
10. Dvokrožni zavorni sistem (sprednje in zadnje noge): 200 €
11. Halogenska očesa s samodejnimi pokrovi: 40 €
13. Izgorevalni agregat s 4-komorami in samodejnim prilagajanjem na različne vrste 

goriv ter z integriranim izpušnim sistemom: 130 €
KRAVA v zahtevani izvedbi brez DDV: 1.990 €
DDV 22 %: 437,80 €
SKUPAJ Z DDV: 2.427,80 €
Prevoz: ni vključen v ceno
Dobava: lahko takoj
AKCIJA: Če jo naročite še danes, dobite za isto ceno tudi poln rezervoar mleka!

• • •



12

OBVESTILA
KDAJ BOMO LETOS PRAZNOVALI

– pepelnica: 26. februarja
– prva postna nedelja: 1. marca
– velika noč: 12. aprila
– župnijsko romanje v Medžugorje: 27. – 29. aprila
– vnebohod: 21. maja
– binkošti: 31. maja
– prvo sv. obhajilo: 31. maja
– župnijski dan: 7. junija
– sv. rešnje telo in kri: 11. junija
– župnijska zahvala zakonskih jubilantov: 14. junija
– podelitev zakramenta sv. birme: 26. septembra
– rožnovenska nedelja: 4. oktobra
– župnijsko srečanje starejših: 18. oktobra
– župnijsko žegnanje: 25. oktobra
– zahvalna nedelja: 8. novembra
– prva adventna nedelja: 29. novembra

PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU
Praznik Jezusovega darovanja obhajamo 2. februarja. Praznik so poimenovali sveč-

nica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Redovnice in re-
dovniki ta dan praznujejo dan Bogu posvečenega življenja.

SKUPAJ RASTEMO IN SE POVEZUJEMO V NAJVEČJO SLOVENSKO 
DRUŽINO

2. februarja 2020 se bo založba Družina že tradicionalno zahvalila bralcem za zve-
stobo z darilom, ki bo priloženo 5. številki Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki jih je za 
tednik Družina pripravil župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti, ki na Družino 
niso naročeni, tako da izpolnijo naročilnico in prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje 
izvode Družine brezplačno. 

Katoliški mediji si prizadevamo, da vas informiramo, predvsem pa, da ključne infor-
macije in dogodke analiziramo in osmislimo, da vam pomagamo oblikovati pogled na 
stvarnost v luči krščanstva, da vas spodbudimo, opogumimo in navdušimo za zaseb-
no in javno življenje po Kristusovem zgledu in nauku. 
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BLAGOSLOV SV. BLAŽA
Sv. Blažu se ljudje radi priporočamo, ker je zavetnik zoper bolezni v grlu, vratu in 

zoper vsako drugo zlo. Blagoslov sv. Blaža pomaga toliko, kolikor iskrene vere vložimo 
v svojo prošnjo. Prejeli ga bomo lahko na svetnikov god, v ponedeljek, 3. februarja, pri 
svetih mašah.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Obisk duhovnika na domu bo v torek, 4. februarja, dopoldne na Šenturški Gori in 

izjemoma v sredo, 5. februarja, med 14. in 18. uro po drugih vaseh. Če še kdo želi obisk 
duhovnika na domu, naj sporoči v župnišče.

SREČANJE KOLEDNIKOV NAŠE ŽUPNIJE
Tudi letos je po župniji potekala koledniška akcija z naslovom »Česar se mi veseli-

mo, radi z drugimi delimo«. Pri koledovanju z veseljem sodelujejo številni veroukarji, 
saj gre za dober namen zbiranja sredstev za pomoč številnim misijonarjem. Letošnje 
srečanje za vse kolednike Župnije Cerklje bo v nedeljo, 9. februarja. Pri obeh svetih 
mašah v Cerkljah nas bo nagovoril misijonar g. Janez Krmelj. Ob 11.00 bo svoje delo 
na misijonu predstavil kolednikom, ob 12.00 pa bomo vse kolednike pogostili s pico 
in sokom. Koledniki z vseh vasi naše župnije ste v nedeljo, 9. 2., po deseti maši prijazno 
vabljeni v župnijske prostore.

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE: SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Na spominski dan Lurške Matere božje, 11. februarja, obhajamo svetovni dan 

bolnikov, ki ga je vpeljal sveti papež Janez Pavel II. leta 1992. Zakaj je izbral prav 
ta dan? Sv. Janez Pavel II. je takole razložil: »Svetišče Lurške Device Marije pod vznož-
jem Pirenejev je postalo svetišče človeškega trpljenja. Približujemo se, kot je storila ona 
na Kalvariji, križem bolečine in osamljenosti toliko bratov in sester«. V svoji okrožnici 
o odrešilnem trpljenju, ki jo je podpisal 11. februarja 1984, je zapisal: »Z Marijo pod 
križem je zaznamovano tudi trpljenje vsakega človeka«.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
Srečanje za Slomškovo bralno priznanje bo v petek, 14. 2. 2020, ob 17.00 v veroučni 

učilnici. 

GOST MESECA: DUHOVNIK MARKO ČIŽMAN
»Gost meseca« bo v ponedeljek, 17. februarja, ob 19.00 duhovnik Marko Čižman. 

Kuhanje ga je zanimalo že kot otroka in dolgo je kazalo, da se bo poklicno našel v 
prehranjevalni industriji, a Marko Čižman je postal duhovnik. Marko je predsednik 
Škofijske karitas Ljubljana. Spregovoril nam bo o dobrodelnosti.

Pomembno je, da v svojem krščanskem življenju ne ostanemo le pri razmišljanju 
o dobrem in pri načrtovanju dobrih del, ampak jih tudi uresničujemo z dejanji, s po-
močjo ubogim.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Februarska seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 20. februarja, po sveti 

maši. Člane ŽPS prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite. 
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DUHOVNA OBNOVA ZA PROSTOVOLJCE ŽUPNIJSKIH KARITAS
V soboto, 22. februarja, bo za prostovoljce in sodelavce Župnijskih karitas dekanije 

Šenčur duhovna obnova. Ob 9.30 se bomo zbrali na hodniku starodavnega samosta-
na v Adergasu in druženje začeli ob kavi. Duhovni nagovor bo pripravil jezuit p. Beno 
Lavrih. Srečanje bomo nadaljevali s sveto mašo in ga zaključili po kosilu (okoli 14.00).

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja Župnijske gospodarske komisije bo v ponedeljek, 24. februarja, ob 19.00.

SREČANJE KLJUČARJEV CERKVA NAŠE ŽUPNIJE
Ključarji se bomo srečali v torek, 25. februarja, ob 19.00 v župnišču. Vse ključarje 

prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite.

SREČANJE ZA BOTRE LETOŠNJIH BIRMANCEV
Botri naših birmancev se bodo udeležili tečaja za botre. Prvo srečanje bo v naši žu-

pniji v petek, 28. februarja, ob 19.30. Predavanje, ki bo v župnijski dvorani, bo oblikoval 
g. Klavdio Petrca, dekan dekanije Trebnje. Druga priprava za botre letošnjih birmancev 
bo tudi letos potekala v Šenčurju. Datum bo objavljen kasneje.

DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE, STARE STARŠE IN BIRMANCE
Duhovno obnovo (DO) vodi ga. Polona Vesel Mušič. DO je priložnost za popestri-

tev in duhovno poglobitev priprave na birmo, saj poleg aktualnih tem o odraščanju, 
botrstvu, Svetem Duhu in birmi … vključuje tudi pogovor med starši ter med botri in 
birmanci. Pomemben poudarek pa je tudi druženje oz. povezanost z Bogom in med 
seboj. Ker je v srečanje vključenih veliko primerov, zgodb in filmskih odlomkov, z vme-
snimi odmori obsega 4 ure, ki – po besedah udeležencev iz različnih župnij po Slove-
niji – obogatijo navzoče, v lepem vzdušju pa navadno tudi zelo hitro minejo. Duhovna 
obnova je načrtovana za soboto, 29. februarja, od 9.00 do 13.00. Odrasli ste povabljeni, 
da za vmesne odmore prinesete kaj malega za okrepčilo. Hvala. Predhodne prijave 
bomo zbirali pri verouku. Lepo vabljeni.

PREDSTAVITEV PRIPRAVNIKOV NA ZAKRAMENT SVETE BIRME
V želji, da se celotna župnija zave pomena priprave na birmo, bomo mlade predsta-

vili med deseto sveto mašo v nedeljo, 1. marca. Celotno občestvo bomo prosili za 
molitveno podporo. Vsi, ki ste pripravljeni z molitvijo podpreti birmance, boste lah-
ko postali njihovi »duhovni botri«. Naloga duhovnega botra je, da za birmanca moli. 
Ovojnice z imeni birmancev in navodili bodo na voljo pri verskem tisku.

SREČANJE MOLITVENE SKUPINE
Vsak ponedeljek po večerni sv. maši se v župnišču pri skupni molitvi srečuje molit-

vena skupina. Lepo vabljeni!
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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA FEBRUARJA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA

Na pepelnično sredo se globlje zavemo svoje minljivosti, saj smo zaznamovani z 
oljčnim pepelom. V sredo, 26. februarja, je pepelnica, ko velja strogi post. To pomeni, 
da ta dan ne jemo mesa in se samo enkrat najemo do sitega. Strogi post je obvezen za 
vernike od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 

Ob vseh petkih v postu pa se vzdržimo mesa. Zunaj postnega časa smemo zdržek 
od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bliž-
njega. Zdržek od mesnih jedi je obvezen za vernike od izpolnjenega 14. leta.

PEPELNICA
Sveta maša ob začetku postnega časa bo v Cerkljah na pepelnico, 26. februarja, ob 18.00.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V postnem času bomo vsak petek na začetku svete maše molili križev pot. V petek, 

6. marca, bodo križev pot prebirali birmanci.

KRIŽEV POT PROTI STIŠKI VASI
Na prvo postno nedeljo, 1. marca, ob 14.00 ste lepo vabljeni h križevemu potu proti 

Stiški vasi, ki se začne pri Linetovi hiši in konča na vrhu Grajskega hriba blizu Stiške vasi. 
Dobimo se ob vznožju hriba pri Linetovi hiši. Pobožnost bomo sklenili s sveto mašo 
ob 15.00 v Stiški vasi.

MEMENTO MORI
Dolgost življenja našega je kratka.

Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so gróba vrata;
al dneva ne pove nobena prat‘ka.

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka,
od nje nas ne odkup‘jo kupi zláta,

ne odpodí od nas življenja tata
veselja hrup, ne pevcov pesem sladka.

Naj zmisli, kdor slepoto ljubi svéta,
in od veselja do veselja leta,

de smrtna žetev vsak dan bolj dozóri.

Znabiti, de kdor zdéj vesel prepeva,
v mrtvaškem prti nam pred koncam dneva

molčé trobental bo: »Memento móri!«
France Prešeren



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:
PETEK, 7. februar:
Skupina Sp. Brnik–Pšata
SOBOTA, 15. februar:
Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 22. februar:
Druga skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 29. februar:
Prva skupina Dvorje

BRALCI BERIL:
8. in 9. februar
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Janja Petrič in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in  
                                 Lenart Jagodic

15. in 16. februar
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Aleš Čebulj
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

22. in 23. februar
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in  
                               Mateja Šimnovec
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

29. februar in 1 marec
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in  
                               Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Tajda Jagodic in Matjaž Jagodic

• • •


