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VELIKONOČNO VOŠČILO
Letošnje velikonočno voščilo nas dosega drugače, kot smo vajeni.
Droben virus nas je naredil ranljive in majhne.
Kako naporno je živeti v strahu in
nemirno pogledovati v prihodnost.
Ko stojimo
pred negotovo
prihodnostjo,
prosimo Gospoda
za dar zaupanja in
upanja.
Vstali nam zlasti
v samoti in veliki
preizkušnji sporoča,
da je Življenje
premagalo smrt.
Težka skala je odvaljena in
kraj trpljenja in bolečin postaja vstajenjski vrt življenja in upanja.
Milosti polne velikonočne praznike
vam želimo,
vaši duhovniki

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI
5. april: CVETNA NEDELJA
Sveta maša bo brez navzočnosti vernikov ob
10.00. Pri sveti maši beremo poročilo o Kristusovem
trpljenju po Mateju. Prenos boste lahko spremljali na
župnijski internetni strani (prenos) ali na TV SLO 2.
Blagoslov zelenja bo v zaprti cerkvi, zato doma
pripravite zelenje z vrtov ali butare, ter jih ob blagoslovu v cerkvi sami pokropite z blagoslovljeno vodo. Ob 11.35 bo na TV SLO 1 nagovor
nadškofa Zoreta.

9. april: VELIKI ČETRTEK
Spomin Jezusove zadnje večerje. Krizmena maša z blagoslovom sv. olj bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.
Večerna sv. maša (s prenosom) bo ob 19.00. Procesija z Najsvetejšim ter češčenje na Oljski gori se opusti. Preberemo pasijon
po Janezu.
Najsvetejše se shrani v tabernakelj. Vsi ste toplo vabljeni, da
ta dan zmolite rožni venec (vsaj svetli del) za nove duhovne
poklice. Pri maši velikega četrtka se spominjamo, kako je Jezus
svoje učence posvetil v duhovnike ter postavil zakrament svete evharistije. Po večernih obredih zvonovi utihnejo.

10. april: VELIKI PETEK
Križev pot bo ob 15.00 (s prenosom) brez navzočnosti vernikov v župnijski cerkvi. Križev pot lahko spremljate tudi na
Radiu Ognjišče. Obredi velikega petka bodo ob 19.00 (s prenosom) v najbolj osnovni in preprosti obliki. Pri obredu duhovniki izrečemo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se
nahajajo v stanju preizkušnje. Tisti, ki prenosa pred ekrani ne bi
mogli spremljati, zmolite žalostni del rožnega venca. Nabirka za
Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa.
Zvečer ste vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška na TV SLO 1.

11. april: VELIKA SOBOTA
Blagoslov in delitev ognja tokrat odpadeta. Škofje ordinariji so določili, da je zaradi
epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. V naši župniji ga bomo (s prenosom) obhajali ob 10.00 in 15.00. Po TV SLO 1 ga boste lahko spremljali tudi ob 17.00.
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Ob 20.00 se bo začela velikonočna vigilija (s prenosom).
Opusti se prinašanje sveče. Slavje luči se začne s hvalnico velikonočni sveči. Doživeto bo, če boste ob tem imeli v rokah
prižgane sveče tudi po domovih. Sledilo bo besedno bogoslužje, obnovitev krstnih obljub in evharistično bogoslužje. Na TV
SLO 1 bo zvečer velikonočna poslanica slovenskih škofov, ki jo
bo izrekel msgr. dr. Jurij Bizjak. Vabljeni k ogledu.

Blagoslov velikonočnih jedi:
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda
A. Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3)
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem
te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali
ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso
poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek
živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

B.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51)

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem
kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja
iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če
kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso
za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z
blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar
imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega
zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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12. april: VELIKA NOČ
Velikonočna procesija se letos opusti. Ob 8.00 nas bodo zvonovi povabili k »velikonočnemu zajtrku« Za blagoslov zajtrka so škofje predlagali obrazec molitve.

Blagoslov velikonočnega zajtrka:
1. Znamenje križa
2. Oče naš.
3. Blagoslovna molitev
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli
v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Ob 10.00 bo v cerkvi velikonočna sveta maša (s
prenosom). Navzočnost pri maši bo ob 10.00 mogoča
tudi preko TV SLO 2 (Mariborska stolnica). Ob 11.35
bo na TV SLO 1 nagovor nadškofa Zoreta. Ob 12.00
bo preko valov TV SLO 1 mogoče prisostvovati tudi
papeževemu blagoslovu Urbi et Orbi.

13. april: VELIKONOČNI PONEDELJEK
Da bi preprečili širjenje virusa, na velikonočni ponedeljek ne hodite na obisk k sorodnikom in znancem (Emavs). Sveta maša velikonočnega ponedeljka bo ob 18.00 (s prenosom).

19. april: BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Maša (s prenosom) bo ob 10.00. Prav takrat boste lahko spremljali tudi prenos iz
mariborske stolnice na TV SLO 1. Ob 11.35 pa prav tam še nagovor nadškofa Zoreta.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Poglej tega gospoda na sliki! Kam polaga svoje prste? Misliš, da
je zdravnik?
Ne, to je Tomaž – Jezusov prijatelj. Zelo težko je verjel, da je
Jezus res vstal od mrtvih. Zato mu je Jezus, ko se je po svojem vstajenju prikazal, dovolil, da se dotakne njegovih ran in se prepriča,
da pred njim stoji resnični Jezus.
Kadar mi mamica ali kdo drug reče, da me ima rad, to verjamem, čeprav mi ljubezni ne more pokazati kot recimo košček
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kruha. Tudi zaupanja in spoštovanja ne morem prijeti. Preprosto verjamem, da obstaja
med dvema človekoma, ki se imata med seboj rada in sta dobra prijatelja.
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

Velika noč 2020
Letošnja Velika noč bo vsem, ki jo doživljamo, gotovo ostala v spominu, dokler
bomo živi ali dokler nam bo spomin služil.
Prav vse je drugače, kot smo vajeni.
Že nekaj nedelj in praznikov smo brez svete maše.
Pred nami je cvetna sobota, ko smo se na DMC-ju vsako leto zapored srečali otroci,
mladi, odrasli in starejši. Prišli smo skupaj, sedeli
med zelenjem, delali šopke, klepetali in pletli čudovite butare. Naslednje jutro smo jih ponosno
nesli k maši in vzklikali »Hozana Jezusu«.
Že nekaj časa vemo, da letos tako kot vse drugo, odpade tudi to.
Prav tako bo veliki teden, ki sledi, popolnoma
nenavaden.
Čeprav nič ne bo tako, kot smo vajeni, pa bo vse tako, kot mora biti.
Čeprav ne bomo šli v cerkev, bo Jezus z nami, umil nam bo noge, jedel bo z nami
zadnjo večerjo, za nas bo trpel krvavi pot. Ne zapustimo ga v teh trenutkih, pojdimo
z njim na Oljsko goro, ugasnimo televizijo, odložimo telefone in bodimo (bedimo) z
njim vsaj eno uro v naših dnevnih sobah.
Za nas bo bičan, s trnjem kronan, nesel bo križ in visel bo na njem. Za nas, za mene
in tebe. Za nas bo umrl in ležal v grobu. Ne pozabimo ga in mu bodimo blizu na veliki
petek – v postu, molitvi, žrtvi.
Na veliko soboto že zjutraj prižgimo ogenj v svojih srcih, ki naj požge vse, kar je slabega. Pripravimo velikonočna jedila in OGREJMO grla za alelujo. Luč že sveti …
ALELUJA. Letos na Veliko noč ob zori ne bomo hiteli v cerkev, ne bomo videli praznega groba, ne bomo šli za Vstalim v procesiji, niti ne bomo slišali čudovito mogočne
aleluje iz ust in src naših pevcev.
Ne glede na vse to in brez dvoma pa bo Jezus vstal. Ne bo ostal v grobu, ne bo nas
pustil samih. Tecimo vsak k svojemu duhovnemu grobu in se prepričamo, da je kamen
odvaljen, da je grob prazen, da je res vstal od mrtvih, da živi. Ta živi Jezus nas vabi, da
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v svojih družinah in domovih na ves glas in z veseljem zapojemo alelujo (nič zato, če bo malo »fouš«). Zapojmo iz srca in
se veselimo.
Ko nas bo še vedno malo strah, ko bomo še vedno v dvomih in ne bomo čisto prepričani, da Jezus živi, ko se bomo
skrivali v svojih hišah, bo prišel pri zaklenjenih vratih in nam
rekel: »Mir vam bodi.«
Razveselimo se ga, kot so se ga učenci. Zakaj On je svet premagal, On je vstal od mrtvih, On živi in je z nami. Rad nas ima in nam daje moči, da
bomo preživeli te težke in nenavadne čase, da bomo že spet imeli odprta vrata cerkve,
svojih domov, DMC-ja, da se bomo že spet srečevali v živo, si segli v roke, se objeli ko
nam bo lepo in težko. Do takrat pa smo si blizu v molitvi, mislih, po mailu, telefonu, video pogovorih, ob naključnem srečanju s prijaznim pozdravom, spodbudno besedo,
iskrivim pogledom in nasmehom, ki seže do srca tudi skozi masko.
Čeprav je vse drugače, kot smo vajeni, je vse tako, kot mora biti. Jezus je vstal, živi in
je z nami. Rad nas ima. Aleluja.
Irena Zajec

JESEN ŽIVLJENJA
NISMO DOVOLJ MOLILI?
Veliko knjig je bilo že napisanih, veliko ljudi je o tem
razmišljalo in iskreno molilo po vsem svetu. Molitve
so včasih uslišane, pogosto tudi ne. Kadar se nam želja
ne izpolni, iščemo vzrok. Pogosto se vprašamo tudi, ali
smo premalo molili?
Znan je primer turistov, ki so na potovanju iskali prenočišče. Ni jim uspelo. »Nismo dovolj molili.«
Začeli so moliti in so našli prenočišče. Veseli so bili in
imeli dokaz, kako molitev pomaga. Verjetno si tega nihče ni upal dvomiti. Pa vendar
lahko človek razmišlja tudi drugače.
Zgodba je preprosta. Je Bog z nami res samo takrat, ko se izpolnijo naše želje? Pravzaprav gre za veliko poenostavljanje, kadar tako ocenjujemo uspehe molitve. Lahko
je verovati, ko ti gre dobro, po načrtu, ko si zadovoljen. Kaj pa, ko stvari ne tečejo po
tvojih načrtih? Šele takrat se pokaže vera. Vera, da je Bog z menoj prav v vsakem trenutku, tudi takrat, ko sem si sam predstavljal drugačen razplet dogodkov, ko moramo
preprosto sprejeti življenje takšno, kot je. Od vsakega posameznika je odvisno, kako
se s tem sooča.
Morda bi bilo za omenjene turiste zdravilno, da po molitvi k Bogu prenočišča ne bi
našli. Soočiti bi se morali s popolnoma novimi okoliščinami.
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PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
Nas koronavirus sili k izbiri med Bogom in državo?
Slovenija je v karanteni, izbire ni več. Sveto velikonočno tridnevje bo prvič v zgodovini načrtno obhajano brez fizične udeležbe vernikov.
Mnogi zadevo sprejemamo tako, kot je. Zaslediti pa je tudi drugačna mnenja. Slišijo
se tudi glasovi, ki opozarjajo, da se kaj takega ne bi smelo dogajati: mar so apostoli bežali pred nevarnostjo? Mar so škofje prvih stoletij vernikom prepovedali obhajanje svetih
maš, ker je bilo tako početje v času preganjanja smrtno nevarno? Mar niso ukrepi glede
koronavirusa pravzaprav kazalnik tega, da damo več na telesno kot na dušno zdravje?
(prim. Mt 10,28)
Dilema torej: na eni strani nas veže državljanska dolžnost, da preprečujemo širitev
virusa; na drugi strani mora biti Bog na prvem mestu, ne pa telesno zdravje. Kaj/koga
naj katoličan izbere – državo ali Boga? Se da izbrati oboje hkrati? Odgovorov je veliko,
v razmislek ponudim tri: avtoriteto, etiko in teologijo.

Avtoriteta: vsi smo državljani.
Prvič, kakšne posebne izbire sploh ni. Karantena je tu, in hvaležni smo lahko škofom, da so izdali navodila, ki ta novi in čudni položaj vsaj malo urejajo, in dajejo nekatere dobre predloge. Nihče ne preganja vere, ne krati se nam pravica do njenega
izpovedovanja, avtoriteta države prepoveduje zbiranja vsem. Preganjanja kristjanov
nimajo veliko opraviti s trenutnim položajem.

Etika: vsi smo ranljivi.
Če je kaj skupno vsem ljudem, potem je to ranljivost. Preprosto povedano: vsem
ljudem je skupno to, da smo kdaj ogroženi in ranljivi. Na začetku in na koncu življenja,
pa vsaj kdaj tudi vmes, in tega se ob tem virusu začenjamo zavedati.
Sam živim v Italiji in nekoliko od bližje začutim to tesnobo ranljivosti, ki se nabira v
ljudeh ob tem, ko vsak dan za pljučnico umira po nekaj sto ljudi, prejšnji petek pa celo
tisoč. Za vsako od teh številk je ime nekega ranljivega človeka, njegova zgodba, ranljiva
in ranjena je njegova družina in njegovi prijatelji.
Če kristjani lažje prenašamo smrt, ker smemo upati v večno življenje, to ne zmanjša
tragedije, ki se dogaja ne tako daleč od nas. To je vedno težava statistike – da ubija občutek ranljivosti. Številk se hitro navadimo in pozabimo na tragedije, ki se skrivajo za
njimi. Da sploh ne omenjamo, kako ranljivi so bolniki in kakšne smrti umirajo – umira
se podobno kot v sredozemskem morju …
Zato se mi zdijo neprimerni (da ne uporabim kakšne težje besede) komentarji, češ,
sedaj pa imamo končno dopust. Ali pa: saj umirajo samo starejši. Ali pa tisti, ki malo
počez kritizirajo ukrepe in pravijo, da bi morali bolj zaupati v Božjo pomoč. Koncept
7

ranljivosti nam pomaga razumeti, da se Božji pomoči trenutno lahko pridružimo prav
s tem, da ostajamo doma, celo med glavnimi krščanskimi prazniki, ki se jim pa zato
seveda ne bomo odrekli.
Samo nekaj sto kilometrov od nas se dogaja masaker, zamaskiran s pudrom statistike. Ob zavedanju teh tisočih tragedij mora zbledeti naša samozadostnost. To bi sicer
moralo veljati tudi za druge tragedije tega sveta, ne samo za primer koronavirusa, ki
zadeva (tudi) nas.

Teologija: vsi smo ustvarjeni po Božji podobi.
Do zdaj povedano ni sicer nič novega, ker je teologija vse to povedala že davno prej:
vsi smo ustvarjeni po Božji podobi; prah smo in se v prah povrnemo; predvsem pa si je
Bog sam v Jezusu Kristusu nadel človeško ranljivost (prim. Fil 2,6-11).

Evharistična dieta
Kaj torej izbrati: državo ali Boga? Možno je izbrati oboje, in to so storili naši škofje.
Namreč, ko govorimo o Kristusu, ga včasih slavimo kot Kristusa Kralja, ki ima vso oblast nad človeštvom in zgodovino; zdaj pa smo tik pred tem, da bomo na veliki petek
častili ranljivost, ki si jo je nadel za nas.
Božjemu ljudstvu je letos »predpisana dieta«, postí se svetega evharističnega kruha,
zato ga v svetem obhajilu ne bo mogoče izbrati. Tega ni nihče vesel. Vendar pa se Božjemu ljudstvu kljub temu ni potrebno postíti ne Kristusa, ne velikonočnih praznikov,
čeprav bodo res podvrženi shujševalni kuri. Pomoč nam je dana v obliki obnovljene družinske molitve in prenašanja svetih obredov prek različnih medijev. Kdor
tega ne izkoristi, pač veliko pove o svoji veri.
Katoličan torej lahko tudi v tem izjemnem položaju hkrati izbere Boga in državo. Ko
ostajamo doma, ostanemo solidarni z ranljivostjo sebe in drugih, ob tem pa se Bogu
nikakor ne odrečemo. Zaradi diete pa bomo, ko bo ta mimo, k Božjemu oltarju morda
pristopali z večjo vero in hvaležnostjo.
prim. Kavčič G., dostopno na: www.domovina.je

ZA DOBRO VOLJO
Položnice – Koliko časa koronavirus preživi na položnicah? Jaz jih bom pustil kakšen mesec v karanteni. Za ziher.
Striženje – Samoizolacijski nasvet: Sami se ostrizite. To vas bo še dodatno motiviralo, da ne boste upali iz hiše še vsaj kakšen teden.
Nasvet – Nasvet za čas karantene: vsak drugi dan oblecite kavbojke, ker trenirka in
pižama dajeta vtis, da je vse dobro.
Rešujem svet – Mama mi je ves čas govorila, da ne bo nič iz mene, če bom cele
dneve poležaval v postelji. A poglejte me zdaj ... Rešujem svet!
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Božič – Kot da bi bil božič. Sneg pada, vsi smo doma, imamo polne hladilnike in še
v krogu družine smo.
Jutrišnji izlet – 8.30 – odhod iz kopalnice. Prihod v kuhinjo, kjer bomo zajtrkovali.
Po zajtrku obiščemo različne sobe. Sledi delavnica čiščenja. 13.00 – kosilo v kuhinji.
14.00 – siesta na kavču v dnevni sobi. 16.00 – obisk dnevne sobe ob čaju in piškotih.
16.30 – prosti čas za obisk hodnikov stanovanja. Zaključek izleta ob 18.00. Srečno pot
in ostanite zdravi.

SREČANJE ZAKONSKIH PAROV – JUBILANTOV
Po vzoru preteklih srečanj Župnijski pastoralni svet pripravlja srečanje zakonskih
parov jubilantov, in sicer v nedeljo, 14. junija, pri sv. maši ob 10. uri, ki jo bo vodil p.
Ivan Platovnjak.
Srečanje je namenjeno vsem zakoncem, ki so se cerkveno poročili v naši župniji, in tudi tistim, ki so se poročili drugje, in letos praznujejo obletnico poroke, ki je
deljiva s pet.
Na prireditev vas želimo opozoriti z namenom, da si za
to srečanje vzamete čas, kot tudi, da se o njem med sabo
obvestite.
V župnijskem pismu in na župnijski internetni strani
je objavljena prijavnica. Prijavnico izpolnite in izpolnjeno
vrnite v pripravljen nabiralnik v cerkvi do nedelje, 7. junija
2020.
Prijave potrebujemo, da bomo lažje pripravili vse potrebno za praznovanje.

****************************************
PRIJAVNICA: ZAKONSKI JUBILANTI 2020
Ime in priimek moža: _______________________________________
Ime in dekliški priimek žene: _________________________________
Naslov stalnega bivališča: ___________________________________
Kraj in datum poroke: _______________________________________
Obletnica poroke v letu 2020: _________________________________

****************************************
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»Odšli so …«
OB SMRTI FRANCIJA TERANA SO DAROVALI za svete maše: sin Igor z družino, 2 maši, hči Tatjana z družino, 2 maši, sestra Magda z družino, 2 maši, Zormanovi
iz Dvorij, Zabretovi s Topol, Ropretovi, Ajdovčevi sosedje, sestrična Kristina, Bojan in
Štefka, Tone in Metja. OB SMRTI MOŽA JE DAROVALA za cerkev v Šmartnem žena
Marija.
OB SMRTI MIHAELE LIKOZAR SO DAROVALI za svete maše: Vika in Slavko Sodnik, Logarjevi iz Hotemaž.

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

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: Rudolf Podjed, Pšata, Ana in Janez Narobe, Cerklje, Jernej
Vombergar, Cerklje, Cilka Korbar, Poženik, Marija Belšak, Dvorje, Anton Globočnik,
Zg. Brnik.
Zaradi kriznih razmer bodo položnice za vračilo posojila dodane novembrski
izdaji Župnijskega pisma.

OBVESTILA
UREDBA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE
Po uredbi Slovenske škofovske konference (SŠK) z dne 13. marca 2020 še vedno
velja, da so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov,
zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa
srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez
prisotnosti vernikov. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom
spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje
besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

VELIKONOČNA SPOVED
Ker zaradi izrednih razmer v letošnjem postnem in velikonočnem času ne bo mogoče prejeti zakramenta svete spovedi, škofje vabijo vse vernike, da v srcu obudijo
iskreno kesanje ter zmolijo kesanje. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.

ZVONJENJE
Škofje so določili, da naj duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob
nedeljah in praznikih. Verniki naj vedo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epide10

mije. Župniki naj vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je
povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih
v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

PODPORA DUHOVNIKOM IN ŽUPNIJI
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih
darujejo svete maše in podprejo svoje duhovnike
s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na
bančni račun župnije ali osebno izročijo duhovniku v nabiralnik ali po prenehanju epidemije.
Vsi, ki bi v času, ko v cerkvi ni rednih nabirk,
želeli prispevati svoj delež k vzdrževanju župnije,
to lahko naredite z nakazilom na TRR račun: ŽUPNIJA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina
Jenka 14, 4207 Cerklje, IBAN SI56 2900 0005 2123
486 odprt pri UniCredit Banka Slovenija d.d. Že
vnaprej: Bog povrni.

OSTANI DOMA
Jezus, ti, ki si trideset let preživel v preprostem okolju nazareškega doma, nauči nas,
ljudi nemirnih iskanj in neprestanih potovanj, živeti iz resnice, da je doma najlepše in
da se vse najpomembnejše stvari dogajajo doma. Jezus, umiri naša nemirna srca in
nam pokaži, da je Očkov objem naš dom.

PRIHODNJA ŠTEVILKA ŽUPNIJSKEGA PISMA
Izid majske številke Župnijskega Pisma je odvisen od datuma preklica izrednih navodil slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19.
Če bodo na začetku maja navodila še veljala, bo Pismo izšlo v drugi polovici maja,
ko bo objavljena informacija o (ne) praznovanju prvega svetega obhajila in praznovanju (odpovedi) župnijskih dogodkov.
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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.

Molitev darovanja ali posvetitve
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

