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POSTIMO SE,
DA PREČISTIMO SVOJO VERO
»Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz,« (Mt 6,17) je povabilo
Božje besede na pepelnično sredo.
V srcu nosim skrite sanje. Upam, da bom doživel, da se bodo nekoč uresničile. Želim si, da se na prvi dan postnega časa, pepelnično sredo, kristjani
kot običajno zberemo v
cerkvah. Toda ne bodo
nas »pepelili« s ščepcem
pepela na glavo. Vzamemo parfume, lepotila,
najboljša oblačila in se
praznično oblečemo. In v
vsem postnem času, namesto da se obnašamo
tako kot tisti ljudje, ki ob
petkih jedo ribe, dvakrat
dražje od mesa, postanemo tisti moški in ženske, ki hodimo po cestah, prihajamo v službo in na druga običajna mesta nadvse urejeni in čim lepši.
In vsem, ki sprašujejo »Zakaj pa ste tako lepi?«, odgovarjamo: »Prečiščujemo svojo vero v Jezusa, da bo naše veselje popolno in da bo naše veselje
lahko postalo veselje vseh ljudi, ki so žalostni, ker so se prisiljeni postiti zaradi revščine, nepravičnosti, človeške brezbrižnosti in nespoštovanja njihovega
dostojanstva Božjih otrok.«
Vir: Tonino Lasconi, 365+1 dan s Teboj

NAVODILA ŠKOFOVSKE KONFERENCE:
DUHOVNIKI NAJ IZPRAZNIJO KROPILNIKE,
OPUSTIJO POZDRAV MIRU ...
Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za
preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. V navodilu so zapisana nekatera določila, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druge združevanja vernikov. Posebej je poudarjeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje. Objavljamo sporočilo za javnost.
1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so
objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/).
2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.
4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma.
5. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
6. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
7. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev.
Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti
pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.
9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za
preprečevanje okužb.
10. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju
splošnih navodil Inštituta za varovanje zdravja
oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne
ukrepe in navodila.
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.
Zaščitni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica.
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POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA OBNOVO
VEČNAMENSKEGA OBJEKTA
Na cvetni petek, 7. 4. 2017, je požar, ki je bil
podtaknjen, zajel večnamensko zgradbo Župnije Cerklje na Gorenjskem. Ogenj se je hitro
razširil na ostrešje zgradbe in stavbo popolnoma uničil. Že po prvih izračunih je bilo znano,
da bo obnova pogorišča presegla pol milijona
evrov stroškov.
V požaru je bila uničena župnijska dvorana,
ki jo župnijski Marijin vrtec uporablja za igro otrok in telovadnico. Uničena je bila tudi kotlovnica, ki ogreva vse župnijske prostore, skladišče
vrtca z rekviziti in župnijska skladišča.
Ob izdatnejših gradbenih delih imamo precej denarja vnaprej prihranjenega in oblikovan
tudi finančni načrt, kako pridobiti manjkajoča sredstva, da bomo naložbo lahko uspešno
zaključili. V našem primeru je bilo drugače.
Zaradi obsežne obnove župnišča po ropu leta
2016 smo imeli 20.000 evrov neodplačanega posojila.
Ukvarjali smo se z vprašanjem, kako pristopiti k obnovi dvorane. Druge možnosti
kot celovito obnoviti pogoreli objekt, ni bilo. Med pogovori z župljani sem bil vedno
znova deležen zagotovil, da se bo stavba obnovila in po obnovi na novo zaživela kot
ptič feniks iz pepela.
Prvi sta nas podprli Občina Cerklje na Gorenjskem in Nadškofija Ljubljana. Občina
z donacijo 50.000 evrov za nakup nove peči, Ordinariat pa z nepovratno pomočjo
50.000 evrov in ugodnim posojilom v višini 380.000 evrov za dobo 20 let. Do zdaj smo
vrnili 40.000 evrov posojila, ki smo jih prejeli od Sklada za pomoč župnijam v Ljubljanski nadškofiji. Ostaja še 340.000 evrov dolga. Obnova celotne stavbe je stala 557.042,71
evra.
K darovanju smo povabili člane župnijske skupnosti in druge. Uvedli smo tako imenovane velikonočne položnice za zbiranje sredstev za obnovo pogorele stavbe. Namensko smo v letih 2017-2020 za obnovo stavbe zbrali:
– leto 2017: 54.892,13 evra in les za celotno ostrešje zgradbe
– leto 2018: 10.234,75 evra
– leto 2019: 10.360,50 evra
– leto 2020: 550 evrov darov, prinesenimi v župnišče
SKUPAJ: 76.037,38 evra in les za celotno ostrešje zgradbe
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Zbrana sredstva smo porabili za obnovo pogorele stavbe. Mogoče bo kdo izrazil
pomislek, zakaj smo obnovili tudi zgornje nadstropje stavbe. Prostori v nadstropju so
zelo uporabni in dragoceni za pastoralne dejavnosti. Svoj prostor je našla Župnijska
karitas in kateheza Dobrega pastirja.
Obnova Župnijskega doma je domala končana. Uredili bomo še vzhodno fasado
zgradbe in parkirišče za dvorano. Parkirišče nujno potrebujejo zaposleni v vrtcu in
Društvo DMC Cerklje za parkiranje avtomobilov v času službe.
Čudim se zaradi prepričanja številnih, da se tako obsežna dela lahko izvedejo le z
rednimi prihodki župnije. Žal, ne. Običajna nedeljska nabirka v Cerkljah znaša dobrih
600 evrov, prvo nedeljska pa okoli 1.100 evrov, kar porabimo za kritje tekočih stroškov
in redna vzdrževalna dela.
Po obnovi stavbe ostaja posojilo Nadškofije. Letos bomo vrnili prvi obrok posojila
v višini 20.000 evrov. Za vračanje posojila imamo v načrtu tri vrste zbiranja sredstev:
• namenski darovi vernikov. Posebej želimo spodbuditi darove namesto cvetja na
grob ob slovesu od dragih pokojnih,
• najemnine za uporabo Dvorane Jožefa Kvasa,
• redni prihodki župnije.
Tudi za letošnje velikonočne praznike je Župnijska gospodarska komisija sprejela
sklep, da razdelimo položnice in povabimo krajane, rojake in podjetnike k solidarnosti. Tako ponujamo priložnost, da po svojih zmožnostih prispevate h kritju stroškov
obnove naše večnamenske stavbe.
Odločili smo se, da se bomo darovalcem, ki boste prispevali več kot 50 evrov, zahvalili v Župnijskem pismu in objavili vaša imena in priimke, brez navedbe zneskov. Kdor
ne želi objave svojega imena, naj sporoči v župnišče.
Dar lahko nakažete na TRR Župnije Cerklje na Gorenjskem. Številka TRR-računa
Župnije Cerklje: SI 56 2900 0005 2123 486, namen nakazila: Pomoč pri odpravi posledic požara. Za pomoč se vam že vnaprej prav lepo zahvaljujemo.
Podjetnikom nudimo program donatorstva. V primeru, da želite postati donator,
se oglasite v župnišču, da podpišemo donatorsko pogodbo. Pogodbo lahko uredimo
tudi preko e-pošte: jernej.marenk@rkc.si.
Z veseljem lahko zremo v dovršeno podobo župnijske dvorane, ki je obenem
telovadnica vrtca. Naj te vrstice ponesejo zahvalo vsem in vsakemu posebej za darovana denarna sredstva, za pomoč pri delu, organizaciji, prevozih, pospravljanju, za
molitve ... Naj Gospod še naprej blagoslavlja vse naše delo in trud za dobro naše župnijske skupnosti.
župnik Jernej
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
ČUVAJ MOJO LJUBEZEN
Dobri Bog, hrepenim po tem, da bi ljubil/a in bil/a
ljubljen/a.
Želim si ljubezni, na katero se bom lahko opiral/a.
Toda prav v svojem hrepenenju se pogosto čutim
osamljen/o.
Podari mi ljubezen, ki me bo izpolnjevala, in vodila
skozi vsakdan.
Podari mi prijateljico/prijatelja,
s katero/katerim bom lahko delil/a svoje življenje.
In varuj najino ljubezen,
da nama od premnogih obveznosti ne zdrsi iz rok.
Naredi me občutljivega/vo,
da ljubljene/ljubljenega s svojo ljubeznijo
ne bi obremenjeval/a ali omejeval/a.
Podari moji ljubezni notranjo svobodo
in obenem zaupanje in trdnost, da mi bo hrana za življenje.
							Anselm Grün
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

POČITNICE – ŠOLA
PUST – POST
V prejšnjem tednu smo na DMC-ju imeli počitniški teden. Skupaj s pridnimi prostovoljci in otroki smo ustvarjali, se igrali in skupaj preživeli prijetne počitniške dni, ki so
se za večino otrok končali prehitro in ki ne bi imeli nič proti, če bi jih lahko podaljšali.
Ker pa to ni možno, so v ponedeljek, hočeš, nočeš, odšli v šolo.
Vendar pa prvi teden šole vseeno ni bil popolnoma običajno dolgočasen, saj ga
je popestril pustni torek, ko so tudi skozi vrata DMC-ja stopale najrazličnejše slavne
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osebnosti, čarovnice, mačke,
celo divje mačke, kavboji in še
marsikaj in marsikdo. Pust nam
je prinesel tudi krofe, glasbo, veselje, smeh. Bilo je prav posebno
vzdušje.
Vendar, nič ni popolno, je
rekla že Lisica v Malem Princu.
Že takoj naslednji dan smo
se zbudili v pepelnično sredo,
ko začenjamo dolg postni čas.
Ta ni tako priljubljen, zabaven,
čaroben in glasen kot npr.
predbožični čas. Nekaterim se
zdi celo dolgočasen in turoben.
Številni o tem času sploh ne razmišljajo in ga raje spregledajo, preslišijo, živijo, kot da
ga ni. Človek danes res ne vidi nobene posebne potrebe, da bi se namerno odpovedoval, si pritrgoval ali se žrtvoval. Že tako ti življenje hitro navrže kakšen križ. Zato je
treba uživati, dokler vse teče kot po maslu. Tistim, ki imamo nekaj kilogramov preveč,
se post morda zdi celo praktičen in uporaben za to, da dokončno začnemo živeti svoje
že mnogokrat sprejete odločitve, da uredimo prehrano in ponovno oblečemo hlače,
ki že 10 let čakajo v omari, da jim bo spet mogoče zapeti gumb. V to nas prepričujejo
tudi mnogi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zdravo prehrano, češ, kako so že naši predniki
vedeli, da morajo svoje telo očistiti in so zato tudi uvedli postni čas.
Vendar pa ima resnični post bolj malo opraviti s čiščenjem telesa in hujšanjem.
Včasih ljudje niso bili predebeli. Tudi niso jedli umetno pridelane hrane z raznimi
dodatki in škropivi, da bi si morali očistiti telesa. Preobilja niso poznali, pač pa so si na
pustni torek zvečer že tako skromno hrano pospravili v »špajze« in potem do velike
noči jedli še bolj skromno. Post pomeni žrtvovati se, trpeti zaradi ljubezni do Boga in
bližnjega. Post pomeni biti blizu in z vsako odpovedjo še bližje Jezusu in mu darovati
to, kar nam je težko. Ker pa živimo v nepopolnem svetu in smo sami nepopolni, nam
Jezus pri vsaki odpovedi stoji ob strani in nam pomaga. In ne gre samo za to, da ob
petkih na krožniku ne bom imel zrezka. Vsak človek je poklican, da najde svojo žrtev,
odpoved na področju, ki ga še posebej vodi stran od Boga in ljudi.
In ko se odpovem alkoholu, ko zmanjšam preživeti čas na telefonu, ko naredim
dobro delo, ko čas pred televizijo zamenjam za družabne igre z otroki, ko v avtu ugas6

nem trače na radiu in zmolim rožni venec za sosedo, ki mi gre res na živce, ko se ne
razjezim za vsako pasjo figo, ko iz srca privoščim sosedu novega audija, pa čeprav se
sam vozim s cliotom, ko odpustim človeku, do katerega gojim, zalivam in vzgajam zamero že vrsto let, postanem bolj svoboden, začnem živeti bolj polno, veselo, vstajam
iz groba skupaj z Jezusom in v velikonočnem jutru tudi jaz vsaj malo žarim v vstajenjski
svetlobi. V vseh mojih prizadevanjih in moji nepopolnosti pa mi Bog stoji ob strani in
mi pomaga. Veseli se mojega truda in tega, da se naslonim nanj.
DMC vam želi lep postni čas, v katerem naj bo prostor za mnoga prizadevanja, ki
nas bodo z božjo pomočjo povezala med seboj in z Bogom. Trudimo graditi dobre
medsebojne odnose na že ustaljenih področjih in tudi na nekaterih novih.
Ob PONEDELJKIH ANGLEŠČINA ob 19.00.
Ob SREDAH NEMŠČINA ob 20.00.
Ob ČETRTKIH od 16.00 do 18.00 USTVARJALNE DELAVNICE:
5. 3. 2020
Mavrični zmaj
12. 3. 2020 Gregorjevo
19. 3. 2020 Materinski dan
26. 3. 2020 Pozdrav pomladi
Od PONEDELJKA do PETKA od 13.00 do 17.00 se učimo in delamo domačo nalogo.
Ob SOBOTNIH VEČERIH SE DRUŽIJO MLADI od 19.00 do 22.00.
Ob SOBOTAH ZVEČER poteka tudi mladinsko-študentski verouk.
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 imajo verouk dijaki prvih letnikov srednje šole.
Začele pa so se že skoraj intenzivne priprave na Oratorij, ki bo
od 29. 6.–4. 7. 2020. Juhu.
Ob PETKIH od 10.00 do 11.30
posebej lepo vabimo PREDŠOLSKE OTROKE, ki imajo 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
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otroki, ustvarjajo, poslušajo pravljice, pojejo, plešejo in se lepo imajo. Odrasli se ob
tej priložnosti prav tako lahko srečate in poklepetate. Ko se otroci navadijo prostora,
drugih otrok in nas, jih lahko pustite same in skočite do trgovine ali po kakšnih drugih
nujnih opravkih.
ISKRENA HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM ZA NJIHOV TRUD IN ČAS 
Irena Zajec

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Našim družinam manjkata predvsem dve stvari, ki sta med seboj tesno povezani.
In če ena ali druga peša, je razlog v obeh prav zaradi njune nedeljivosti. Gre namreč za
pogovor med zakoncema in za pogovor zakonskega para ter družine z Bogom.
Poročeni bi si lahko zastavili na videz čudno vprašanje: »Ali sva res mož in žena?«
Gre namreč za pristnost zakonskega življenja ali za njegovo nepristnost. Poglejmo, koliko je to nenavadno vprašanje umestno.
Človek je »pogovorno« bitje. Čudežen dar ima, da lahko z besedami izraža najbolj
notranje doživljaje svoje človeškosti, svoje žensko ali moško gledane na svet, svojo narodno ali versko pripadnost, svoje doživljanje lepega, dobrega ali zlega. Leposlovje –
pesništvo ali proza – nam zgovorno priča, kaj človek zmore s svojo besedo.
Vendar človeku ni treba biti umetnik, da bi lahko izražal svojo notranjost in šele
tako bil zares v polnosti človek. Saj se vsak še tako preprost človek – otrok, mladostnik
ali odrasel – rad besedno izraža. Seveda je pomembno, ali ga je v tej želji po odkrivanju
notranjega sveta kdo oviral ali mu pri tem pomagal. Željo po izpovedi samega sebe pa
čuti prav vsak.
Če človek ne more biti zdrav človek v
polnem pomenu besede, če se ne izraža redno
in predvsem tudi z besedo, kako naj bi bil
potem zdrav, polnokrven krščanski mož ali
žena, če se v svojem zakonskem življenju ne
izraža besedno? Če pa kdo ni dober mož, dobra žena – kako bo dober oče, dobra mati? Naj
takoj pripomnimo: največja skrb vseh staršev
je vzgoja otrok. Pa veliko staršev zanemarja
vzgojo tistega, kar edino omogoča dobro
vzgojo – vzgojo samega sebe!
Res, pred vestjo, pred Bogom in pred svojimi otroki si odgovorita na vprašanje: »Ali sva
res mož in žena?« Ali sva le prijatelja? »Ali sva
res dva človeka, ki se v svojem nenehnem razvoju vedno znova drug drugemu odkrivava
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ali pa se zadovoljiva s splošnim spoznanjem in zato – bodiva iskrena – samo z neke
vrste »splošno ljubeznijo«? Ali sva res vzgojitelja, ki z medsebojno globoko ljubeznijo
vzgajava, ali pa pred otroki nekaj igrava in pridigava? Ali so najine besede to, kar želiva
in sva?«
Ne, ne smete se nehati spraševati, ne kot ljudje ne kot kristjani, o najpomembnejšem v svojem zakonu in družini. Ne sme biti obdobja vajinega zakonskega življenja,
v katerem bi si lahko glede medsebojnega notranjega spoznavanja dajala »dopust«.
Ne bi smelo biti trezne, poštene, odkrite, odrešujoče spovedi, zakramenta sprave, pri
kateri ne bi tega temeljito preverila.
Vir: Vital Vider, Z očmi zakoncev
•• •

»Odšli so …«

OB SMRTI VENCLJA PAVCA SO DAROVALI za svete maše: domači iz Podgorja, 2
maši, Domačija Vodnik, sosedje, Galetovi s Cerkljanske Dobrave, Mija iz Vogelj.
OB SMRTI IVANE BOHINC SO DAROVALI za svete maše: sin Gregor z družino,
3 maše, hči Minka z družino, 2 maši, hči Anica z družino, 2 maši, nečak Andrej, 2 maši,
vnukinje Mateja, Jana in Ana, 3 maše, vnuka Kristina in Peter, vnuk Andrej z družino,
pravnukinja Rubin, Minkini sosedje iz Zg. Brnika, 3 maše, Bošteči Filip, Marija, Lojze in
Minka, 4 maše, Podgorškove nečakinje in nečaka, 4 maše, Haluparjevi iz Poženika, 2
maši, Čebulovi, 2 maši, Ančka in Marinka, 2 maši, Zajčevi iz Grada, Pogačnikovi, Vida
Gorjanc, Gabrovi, Bobnarjevi iz Britofa, Minkini prijatelji, Marinka Koželj z družino,
družina Ahlin, Zofija Mazi. OB SMRTI IVANE BOHINC JE DAROVALA ZA CERKEV
Francka Globočnik.

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

•• •
MISEL ZA LEPŠI DAN
Čutimo, da vsaka sprava prinaša veselje, pa naj gre za spravo med dvema človekoma
ali med človekom in Bogom. Kristus nas ne kliče k debatiranju, ampak k preprostim
dejanjem − kliče nas, da postanemo nosilci dobrote. (brat Roger)
Sozvočje staršev na verskem področju ni samo zelo priporočljivo za njihovo vabilo
otrokom k veri, ampak tudi dober kazalec njune zakonske skladnosti. (p. Vital Vider)
Številni, ki mislijo, da odklanjajo vero, iščejo samo resničnega Boga. Samo Bog lahko
določi, kdo spada med njegove vernike. (Leopold Ungar)
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Veruj vame in zaupaj v moje usmiljenje! Kadar ti misliš, da si daleč od mene, sem
pogosto prav blizu tebe. Kadar misliš, da je vse izgubljeno, se ti večkrat obeta le večje
zasluženje. (Tomaž Kempčan)
Bolj kakor lastna grešnost nas mora pretresti neizčrpno Božje potrpljenje in Božja
zastonjska in odpuščajoča ljubezen. (Anton Stres)
Črmlji delajo veliko več šuma in kažejo pri delu veliko več prizadevanja kakor čebele,
a vendar nanosijo le nekaj satja, pa nič medu. (sv. Frančišek Saleški)
Prvi človek se je v rajskem vrtu, vedoč, da je grešil, skril pred Bogom, ki ga je iskal in
klical. Moderni človek pa se, rekoč, da Boga ni, skriva za masko ... Pred kom? Pred samim
seboj? Pred sočlovekom? Ali vendarle pred Njim, za katerega trdi, da je mrtev? In ko sva
že pri maskah … Pust je eden redkih poganskih običajev, ki ga Cerkev ni pokristjanila, mu
je pa v svoji modrosti pripela pepelnico in postni čas. Priložnost torej, za naju oba, ljubi
kristjan, da se zaveva, kaj sva: le prah in pepel, da snameva pogansko masko potrošniškega
vsakdana, da slečeva praznično obleko starega človeka in se odločiva za svetost. V besedah in dejanju! (Gregor Čušin)

ZA DOBRO VOLJO
PISATELJ – »Od česa pa pravzaprav živiš?« vpraša sosed pisatelja Janeza. – »Od tega,
kar pišem,« mu odgovori Janez. – »In kaj pišeš?« – »Ja, pisma očetu, da naj mi pošlje
denar.«
V GLEDALIŠČU – Dve gospe v gledališču ves čas tiščita skupaj glavi in klepetata.
Gospod, ki sedi pred njima, se čez nekaj časa ves razjarjen obrne: »Gospe, prosim vaju,
nič se ne razume!« – »Kaj pa vas briga, o čem se midve pogovarjava!«
TAT – Sodnik: »Mar hočete zares vztrajati pri tem, da je ta denarnica vaša?« – Obtoženi: »Za denarnico nisem popolnoma prepričan, toda bankovci se mi zdijo zelo znani.«
ODPOVED – Učiteljica: »Maks, zakaj te včeraj ni bilo v šolo?« – »Hotel sem samo
izpolniti, kar nam je svetoval gospod župnik, da se kdaj pa kdaj čemu odpovemo.«
ANGELČEK – Mož doma nestrpno čaka ženo, ki se vrača z romanja v Lurd. Nenapovedano pride na obisk domači župnik in pozvoni. Mož hiti proti vratom in
reče: »Angelček si ti?« Župnik na drugi strani odgovori: »Nisem angelček, sem
pa od iste firme.«
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KOLINE – Ko je bil kanonik Melhior Golob župnik v Škofji Loki, je enega od
faranov vprašal: »Ste pri vas že klali?« – »Ja, seveda smo,« mu ta odvrne. Golob pa:
»Čudno k nam v župnišče se ni pa nič slišalo.«

OBVESTILA
POSTNI ČAS
Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času
pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in
njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu
in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom
javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o
čemer pišejo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr
1, 12–13 in Lk 4, 1–13).
Strogi post je na pepelnico in veliki petek,
zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek.
Namen posta ni prvenstvo v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.
Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pripravlja
na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pred večerno sv.
mašo in v Stiško vas.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE
Tudi letošnje leto bomo pripravili romanje h Kraljici Miru v Medžugorje. Potekalo
bo v času od ponedeljka, 27. aprila, do srede, 29. aprila. Romanje bo tudi tokrat vodila
ga. Tanja Tršan Vodopivec. Romali bomo skupaj z Župnijo Sveti Duh pri Škofji Loki in
tamkajšnjim župnikom g. Francijem Aličem. Program je zasnovan kot duhovni vikend
in ne turistični obisk Medžugorja.
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,
– 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,
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– 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 molitev 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 akontacija 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.

KONFERENCA DUHOVNIKOV DEKANIJE ŠENČUR
Duhovniki se v času pastoralnega leta vsak mesec srečamo na dekanijski konferenci
duhovnikov. Gostitelj je vsakič eden od dekanijskih duhovnikov in župnija, kjer duhovnik deluje.
V sredo, 4. marca, se bomo duhovniki ob 9.00 zbrali v župnijski cerkvi in skupaj z
zbranim občestvom obhajali sveto mašo.
Konferenco bomo nadaljevali v župnišču. Snovali bomo dejavnosti, povezane z župnijami vse dekanije. Sledilo bo skupno kosilo duhovnikov v župnišču.
Vsem, ki boste sodelovali pri pripravi in izvedbi konference, Bog plačaj. Vsi ste posebej lepo vabljeni k sveti maši ob 9.00.

GOST MESECA MARCA: p. dr. IVAN PLATOVNJAK
Ljudje smo edinstveni, dva si nista popolnoma enaka, zato tudi izgubo ljubljenega
doživljamo drugače. Vsak lahko žaluje drugače. Nemogoče je žalovanje zaobjeti skozi
točke pravil. Lahko in skoraj gotovo se zgodi, da gremo ali bomo šli svojo pot v procesu
žalovanja.
Z žalovanjem ni nič narobe, pomeni, da smo ljubili in da smo bili na nekoga navezani. Zato ga ne moremo kar izpustiti. Izguba ljubljene osebe je ena večjih sprememb, ki trajno pušča sledi v našem življenju. O žalovanju nam bo v ponedeljek,
16. 3. 2020, ob 19. uri spregovoril jezuit p. Ivan Platovnjak.

VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ
Vabljeni na 3. vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov, ki bo v soboto, 14. marca, v Mariboru, v Zavodu A. M. Slomška. Pod naslovom »Moškega in žensko ju je
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ustvaril« bomo razmišljali o vlogi moža v odnosu do žene in družine. Več o programu
in prijavi na spletnih straneh: www.moskaduhovnost.si in www.krscanski-mozje.si.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS-ja bo v četrtek, 19. marca, po sveti maši. Člane ŽPS-ja prosimo, da se srečanja zanesljivo udeležite.

TEDEN DRUŽINE 2020
Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Teden
družine, tokrat pod geslom »Kdor se
uči, je mlad.« Pri nedeljski sv. maši 15.
3. boste prejeli zloženke, namenjene
družinam. Na njih boste za vsak dan
našli življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za pogovor v družini. Te vsebine bodo objavljene na pastoralnem
portalu Pridi in poglej. Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu nagovoru pri
večerni sv. maši.

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV (ŽPS)
Mandat članov Župnijskih pastoralnih svetov (2015–2020) se po petih letih izteka.
Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih
pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020–2025. Na nedeljo pred tem pa
bomo brali posebno pismo škofa Andreja Glavana, namenjeno modri izbiri novih članov ŽPS-jev.
Za člane ŽPS-ja niso primerni ljudje, ki članstvo v ŽPS-ju pojmujejo kot častno
funkcijo, v župniji pa niso pripravljeni sprejeti nobene naloge. Kako pridobiti res dobre
člane župnijskega pastoralnega sveta, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v
veliki meri odvisno od načina izbire članov.
Izbira članov ŽPS-ja poteka z glasovnicami. Rezultati pa so odvisni od nadaljnje presoje volilne komisije. Po preštetju veljavnih glasovnic komisija ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za članstvo v ŽPS-ju. Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov
ŽPS-ja, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, oddajo listo s predlaganimi imeni v
ustrezni nabiralnik.
Predstavitev novih članov ŽPS-jev župnijskemu občestvu bo na 7. velikonočno nedeljo, to je 24. maja. Naj bo izbira članov ŽPS-jev res modra in premišljena, saj bodo
izbrani člani župnikovi najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.
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DRUGO SREČANJE ZA BOTRE LETOŠNJIH BIRMANCEV
Drugo srečanje za botre birmancev bo v petek, 27. marca, ob 20.00 v Domu krajanov Šenčur (čez cesto nasproti župnišča). Nagovoril nas bo dramski igralec Gregor
Čušin … Poleg botrov ste lepo vabljeni tudi starši in vsi, ki sodelujete pri vzgoji otrok in
mladih. Gregor Čušin se bo dotaknil prav te tematike.

PREDSTAVITEV PRIPRAVNIKOV NA ZAKRAMENT SVETE
EVHARISTIJE
Prvoobhajanci, ki se na prejem prvega svetega obhajila pripravljajo v Cerkljah, se
bodo v nedeljo, 29. marca, pri deseti sveti maši v Cerkljah predstavili župnijskemu
občestvu. K sveti maši ste posebej vabljeni starši, dedki, babice, botri in drugi. Po sveti
maši bomo povabili člane župnijske skupnosti, naj za prvoobhajance in njihove družine molijo in jih tako priporočijo Božjemu in Marijinemu varstvu.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV IN PRVOOBHAJANCEV
V ponedeljek, 20. 4. ob 20.00, bo za starše birmancev in prvoobhajancev v Dvorani Jožefa Kvasa v Cerkljah na Gorenjskem pripravil osebno pričevanje dramski igralec
Gregor Čušin. Več o vsebini dogodka boste izvedeli kasneje.

ROMANJE V SVETO DEŽELO
Prisrčno vabljeni na romanje v Sveto deželo. Romali bomo v terminu od 31. 03.–
08. 04. 2020.
Na romanju se bomo v Božjo besedo poglabljali tam, kjer je bila izrečena.
Obiskali bomo Nazaret, Kano Galilejsko,
Muhraqo, Jeriho, Kumran, Betlehem, Jeruzalem, z barko bomo pluli po Galilejskem
jezeru, povzpeli se bomo na goro Blagrov
ter na goro Tabor. Če bo vreme dovoljevalo,
bomo imeli priložnost izkoristiti nekaj prostih trenutkov za kopanje v Mrtvem morju.
Romarje bo spremljala Andreja Remic, vodila ga bo s. Darjana Toman, ki ima izkušnjo tako vodenja po Sveti deželi kot vodenja duhovnih vaj. Z nami bo tudi duhovnik,
da bomo vsak dan obhajali sv. mašo in imeli možnost za prejem zakramentov. V Sveti
deželi bomo v času Cvetne nedelje, ko bo v romanje vključena tudi slovesna procesija
z butaricami z Oljske gore v Jeruzalem.
Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest.
Prijave in informacije: Andreja Remic na tel. št. 051 666 294 ali preko elektronske
pošte info@ar-tur.si.
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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA MARCA
MAŠA V ČAST SV. JEDERT
Opravljena bo v torek, 17. marca, ob 17.00 na Štefanji Gori.

SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE
Sv. Jožef goduje v četrtek, 19. marca. Svete maše bodo ob 9.00 in 18.00.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI
Praznik obhajamo v sredo, 25. marca. Svete maše bodo ob 9.00 in 18.00.

Molitev za modro izbiro
članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan,
ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam,
da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo
bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da
jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po
svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.
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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. marca:
Dvorje, 2. skupina
SOBOTA, 14. marca:
Dvorje, 3. skupina
SOBOTA, 21. marca:
Skupina Grad
SOBOTA, 28. marca:
Skupina Poženik
SOBOTA, 4. aprila:
Cerklje, 2. skupina

•• •
BRALCI BERIL:
7. in 8. marec
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Lidija Jagodic in Gašper Jagodic
14. in 15. marec
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Josip Mihalic in Miha Zevnik
21. in 22. marec
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Tilen Globokar in Lenart Jagodic
28. in 29. marec
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
4. in 5. april
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in
Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

