
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.

leto: XXXIV maj 2020 številka: 4

VABILO PAPEŽA FRANČIŠKA ZA MESEC MAJ
Meseca maja Božje ljudstvo še posebej 

zavzeto izraža svojo ljubezen in pobožnost 
do Device Marije. Po izročilu se ta mesec po 
domovih v družinah moli rožni venec. Ome-
jitve, ki nam jih nalaga pandemija, so nas pri-
silile, da smo »ovrednotili« to domačo razse-
žnost molitve tudi z duhovnega vidika.

Zato mi je prišlo na misel, da bi vsem pred-
lagal, da v mesecu maju odkrijete lepoto mo-
litve rožnega venca po domovih. To lahko 
storite skupaj ali posamič; sami se odločite 
glede na okoliščine, da ovrednotite obe mož-
nosti. V obeh primerih pa je skrivnost, kako 
to storiti: preprostost; in zlahka najdete, tudi 
na spletu, dobre opise molitve, ki jim lahko 
sledite.

Poleg tega vam ponujam besedilo dveh molitev k Mariji, ki ju lahko molite 
ob koncu rožnega venca in ki ju bom tudi sam molil v maju, duhovno pove-
zan z vami. Prilagam ju temu pismu, tako da bosta na voljo vsem.

Dragi bratje in sestre, ko bomo skupaj zrli Kristusovo obličje s srcem Marije, 
naše matere, nas bo to še bolj povezalo v duhovno družino in nam pomagalo 
premagati sedanjo preizkušnjo. Jaz bom molil za vas, še posebej za najbolj 
trpeče, vi pa, prosim, molite zame. Iz srca se vam zahvaljujem in vas blagos-
lavljam.

v Rimu, na praznik sv. Marka Evangelista, papež Frančišek
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ŽUPNIJA V ČASU KORONAVIRUSA
Na podlagi navodil slovenskih škofov z dne 30. aprila 2020 o ponovnem odpiranju 

cerkva bo Župnija Cerklje do preklica delovala po naslednjih določilih. Predpise bomo 
ponovno pretehtali konec maja in jih prilagodili glede na dane razmere. Naša ravnanja 
morajo biti odgovorna, da se v cerkvi ne bo 
širil virus. Prosimo, da navodila dobro prebe-
rete in se ravnate po njih.

I. OBISK SVETIH MAŠ
Navodilo škofov

- Škofje ordinariji do preklica dovoljuje-
jo, da verniki dolžnost nedeljske svete 
maše izpolnijo tako, da se udeležijo maše 
enkrat v tednu na kateri koli dan.

- Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto 
mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje 
molitve in trpljenje.

- Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

- Starejši, kronični bolniki in drugi zdravstveno ogroženi naj zaradi lastne varnosti 
svete maše še naprej spremljajo preko župnijske spletne strani, po televiziji in ra-
diju.

Šmarnice za odrasle preko spletne strani
- Od ponedeljka do sobote ob 19.00.
- V nedeljo ob 10.00.
- šmarnična maša se zaključi z blagoslovom z Najsvetejšim

Šmarnice za otroke
- Otroci šmarnicam lahko sledite po spletu na YouTube kanalu Župnije Cerklje in 

preko Facebookove strani Društva DMC Cerklje. Če je mogoče, kateheti vabimo 
družine, da vsak dan Majnika skupaj prisluhnete šmarnični zgodbi in ob njej obli-
kujete družinsko molitev.

Pravila ravnanja pri sveti maši
- Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra.
- V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in 

usta. Maske med mašo ni dovoljeno snemati, razen za kratek čas med prejemom 
obhajila. Maske se med nošenjem ne dotikate.

- Pri vhodu v cerkev bo stal razkužilnik za razkuževanje rok. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija.
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- V cerkvi se usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki 
mora biti 1,5 metra. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, oddaljeni od 
drugih najmanj 1,5 metra.

- V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev na razdalji 1,5 metra. 
Sedeži se ne smejo premikati. Ko bo cerkev polna, vstop v cerkev ne bo več mo-
goč. Stojišč v cerkvi ni.

- V primeru, da v Cerkljah ne boste mogli v cerkev, boste mašo lahko spremljali 
zunaj, ker smo ob vhodu v zakristijo pripravili zunanji zvočnik. Stolčke za sedenje 
zunaj prinesite s seboj.

- Če pridejo v cerkev člani istega gospodinjstva, ki sedijo skupaj, se število ljudi, ki 
lahko gredo v cerkev, za toliko poveča. Prosimo, upoštevajte to navodilo.

Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. Roke ne pomočimo 
v kropilnik (ki bo prazen).

- Med mašo se ne dotikamo klopi 
in drugih predmetov.

- Pri mašah bomo imeli ljudsko 
petje ali za petje prosili posame-
znike, ki bodo poskrbeli za vode-
nje petja.

- Ministranti bodo pri bogoslužju 
brez ministrantskih oblek.

- Posoda s hostijami (patena, ci-
borij) bo med sveto mašo ostala 
pokrita vse do obhajila vernikov.

- Po koncu svete maše se pomikajte k vratom najprej tisti, ki ste bližje izhodu. Upo-
števajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da 
drugim omogočite nemoten prehod.

- Po vsaki sveti maši bomo cerkev prezračili.
- Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim 

predpisom in ni dovoljeno. Prostor pred cerkvijo je običajno v lasti župnije. V 
okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno razdaljo 
1,5 metra.

Kako poteka sveto obhajilo
- Sveto obhajilo bomo prejeli na koncu svete maše.
- Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo prijel v roke sveto hostijo in vsem sku-

paj rekel: »Kristusovo telo«. Navzoči boste skupaj odgovorili: »Amen«. Obhajanje 
poteka v tišini.
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- Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno 
masko. Pred obhajilom in po njem si bo razku-
žil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme 
dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči zgodi, 
si roke takoj razkuži.

- Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali na 
roko.

- Obhajal bo en sam duhovnik, zato k obhajilu prihajajte le v eni vrsti po sredini 
cerkve. Od obhajila odhajate ob straneh cerkve in nikakor ne po sredini cerkve.

- Ko greste k obhajilu in ko se vračate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra 
razdalje.

- Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sve-
to obhajilo.

- Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da masko s prosto roko 
primete samo za ušesne zanke in si jo snamete z uhlja.

- OPOZORILO: zaščitne maske NE spuščate pod brado, ampak s prosto roko 
snamete masko z enega ušesa.

- Po zaužitju hostije si zaščitno masko s prijemom za ušesno zanko TAKOJ namesti-
te nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

- Po ponovni namestitvi zaščitne maske si razkužite roke.

II. SPOVEDOVANJE
Navodilo škofov

- Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
- Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 

veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
- V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
- Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 

1,5 metra.
Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?

- Spovedovali bomo v prezbiteriju cerkve, po potrebi tudi v dvorani ali učilnici.
- Sveto spoved bo v cerkvi v Cerkljah mogoče opraviti v soboto, 16. maja, v termi-

nih od 10.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00. V soboto, 16. maja, bo na voljo spovednik 
od drugje.

- V soboto, 23. maja, bo spovedoval g. kaplan Marko od 10.00 do 12.00.
- V soboto, 30. maja, bo spovedoval g. župnik Jernej od 10.00 do 12.00.
- Na razpolago za sveto spoved vam je mašnik tudi po vsaki sveti maši, ko nas lahko 

osebno prosite za spoved.
- Na duhovnika se lahko obrnete tudi po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite 

za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.
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III. ŽUPNIJSKA PISARNA
- Župnijska pisarna je odprta po urniku uradnih ur.
- V pisarni je samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko in si mora ob 

vstopu razkužiti roke.
- Duhovnik, ki dela v pisarni, odprti za javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaš-

čito in prostore pogosto zračiti.
Kako darujete za svete maše?

- Sveto mašo lahko naročite v župnijski pisarni, kjer pustite tudi dar zanjo.
- Sveto mašo lahko naročite po telefonu, tako da pokličete duhovnika, ki bo mašo 

opravil, lahko se obrnete nanj tudi po e-pošti in hkrati tudi poveste, kdaj želite, 
da bo maša darovana. Dar za sveto mašo v tem primeru nakažete na župnijski 
transakcijski račun: Župnija Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 14, 4207 
Cerklje; IBAN SI56 2900 0005 2123 486; namen nakazila: dar za sveto mašo ali 
denar pustite v nabiralniku župnišča.

Kako lahko darujete za župnijo?
- Veseli bomo vašega daru. Dar za župnijo lahko nakažete na župnijski transakcijski 

račun: Župnija Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje; IBAN 
SI56 2900 0005 2123 486; namen nakazila: dar za župnijo

- Bog vam povrni za vaše darove.

IV. KRST
- Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti 

najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu 
primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

- Pokličite v župnišče, da se dogovorimo vse potrebno.

V. PRVO OBHAJILO
- Prvo obhajilo gotovo ne bo 31. 

maja, kot je bilo predvideno. S 
katehistinjo Marijo bova star-
šem predlagala, da določimo 
nov datum prvega obhajila. 
Trenutno navodilo dovoljuje 
prvo sveto obhajilo v skupinah 
z največ 5 prvoobhajanci ob ne-
deljah oz. delavnikih.

VI. BIRMA
- Birma je predvidena za soboto, 26. septembra, ob 10.00.
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VII. POROKA
- Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti 

najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.

VIII. PREVIDEVANJE BOLNIKOV
- V smrtni nevarnosti lahko duhovniki delimo zakrament bolniškega maziljenja ob 

upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Če je nekdo zelo bolan 
ali umira, vas vljudno prosimo, da pokličete duhovnika.

- Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo ozna-
nili. Vsi bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. 
Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke.

- Kdaj bomo začeli s svetimi mašami v Domu Taber, bodo odločili odgovorni doma. 

IX. POGREB
- Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. 
- Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete 

maše tega navodila.
- Za pogrebe se dogovarjamo preko telefona in po dogovoru obiska v župnijski 

pisarni.

X. SKUPINE
- Do preklica v župnijskih prostorih ni srečanj za skupine. Do pastoralnih srečanj 

lahko prihaja po spletu.

XI. VEROUK
- Verouka do preklica ne bo.
- Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice vsak dan preko spletne strani.
- Starše prosimo, da sledite katehezam, ki vam jih pošiljajo kateheti po e-pošti.
- Veliko veroučnih vsebin najdete na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.
- Spričevala za veroučno leto 2019/20 bodo otroci prejeli septembra, ob začetku 

novega veroučnega leta.

XII. POLETNI ORATORIJ
- Če bodo razmere dopuščale, bo poletni orato-

rij izveden med 17. in 22. avgustom. Pri izvedbi 
oratorija bomo upoštevali navodila in predpise 
državnih ustanov, kot bodo predpisana za tisto 
obdobje.
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XIII. ŽUPNIJSKA KARITAS
- Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter sprejete 

varnostne ukrepe.
- Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obr-

nete na prostovoljce Župnijske karitas in prejeli boste informacije, kdaj in kako 
lahko oseba v stiski prejme pomoč.

XIV. PRIPOROČILA ŠKOFOV ZA BOGOSLUŽNE PROSTORE
- V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod 

pogojem, da so v prostoru osebe med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra in se upo-
števajo ostali zaščitni ukrepi (maske, uporaba razkuževalnih sredstev in zračenje 
prostora).

- Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi 
sredstvi (kljuke vrat, klopi, tla).

- Vsak, ki vstopi v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako 
kot velja za vstopanje v javne prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno 
masko. Prav tako ohranja medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni 
mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti odprta za javnost.

- Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri 
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z 
blagoslovljeno vodo.

- V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za osebno 
rabo vernikov pod pogojem, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
- Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, 

naj bodo še naprej doma ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdra-
vstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.

- Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji 
del rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje 
ustreznih zaščitnih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečis-
timi/neumitimi rokami. Izogibajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake 
nalezljive bolezni.

- Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gi-
banja, da v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov 
našega naroda. V mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast devici Mariji. Prav 
tako naj se slovenska katoliška občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in 
vsak dan zmolijo rožni venec za prenehanje epidemije.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrova-
nja državnih navodil, bodo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.
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KORONA MAJ NA DMC

»Žena, glej, tvoj sin!«
Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!«

In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.
(Jn 19, 26-27)

Vsak človek ima svojo mamo, iz katere je prišel na ta svet. Nekateri ljudje imajo še 
drugo mamo, pri kateri so odrasli, ker njihova biološka mama vzgoje in skrbi zanje za-
radi tega, onega ali mnogih vzrokov ni zmogla. Nekateri poleg svoje mame, ob kateri 
fizično odrastejo, najdejo še kakšno mamo, ki jim neformalno pomaga čustveno zoreti 
bodisi pri sosedovi družini, učiteljici v šoli, teti … Vse te mame so človeške mame in se 
trudijo po svojih najboljših močeh. In so krasne mame (z napakami).

Imamo pa še eno mamo, ki je popolna. Ime ji je Marija in vse naredi tako, kot je prav. 
Mesec maj je njen mesec. Vsa leta nas je vabila v cerkev in mi smo prihajali, kolikor 
smo lahko. Vsakič nas je bila neskončno vesela.

Tudi letos je tukaj in nas vabi.
Ukrepi zaradi koronavirusa se počasi rahljajo in na te-

rasah lokalov že vidimo ljudi, ki pijejo kavo, klepetajo in 
imajo že nove frizure . Odpirajo se tudi cerkve, šole, 
vrtci ... Prepričani smo, da se bo kmalu odprl tudi DMC.

Ni pa še vse čisto tako, kot mora biti.
Zato je letos Marija še posebej mobilna in kar ona priha-

ja k nam, v naša stanovanja in hiše.
To z Jezusom v bistvu delata že ves čas karantene in tudi 

prej sta, le da mi tega nismo opazili. Pri tem pa nista prav 
nič vsiljiva. Prav prijazno stojita pred vrati, malo potrkata 
in potrpežljivo čakata, da ju spustimo noter. Vsem, ki so 
osamljeni, žalostni pa tudi veseli, želita delati družbo, ne 
samo takrat, ko je prenos maše, ampak vedno, zmeraj, kadarkoli, neomejeno časa.

Marija je besede, »glej, tvoj sin« pod križem vzela v svoje srce in jih od takrat jemlje 
resno prav za vsakega človeka na tem svetu.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Jezus pa tudi vsakemu od nas govori: »Glej, tvoja mati«, vendar mi nekako ne sliši-
mo, preslišimo, nočemo slišati in Marije ne vzamemo k sebi.

Vendar pa se nam Marije ni treba bati, da jo bomo spustili v stanovanje, potem pa 
se bo vtikala v našo vzgojo, prehrano, čiščenje, gledanje televizije in še v ne vem kaj 
vse. Ona ni samo krasna mama z napakami, ampak je popolna. Stoji ob strani, se ne 
vsiljuje, ne pametuje, ne komentira. Ona točno ve, kaj in kdaj NUJNO potrebujemo in 
posreduje samo takrat, ko na svatbi zmanjka vina. Takrat reče Jezusu, naj vendar nekaj 
naredi.

Vse česar človeške krasne mame, krasni očetje in krasni otroci ne zmoremo, ker smo 
samo ljudje, trenutke, ko nam zmanjka vina, lahko izročimo v njene roke. Ona ima 
zveze pri Bogu in bo »zrihtala« tako, da bo za nas in naše otroke najbolj prav.

Zato se nam splača odpreti vrata in Marijo vzeti k sebi.
Pokukaj pred vrata . 

Irena Zajec
Odšli so …

OB SMRTI SLAVKA STUDNA SO DAROVALI za svete maše: Slavka Pavec iz Cer-
kelj, Galetovi, 2 maši, družina Kimovec, 2 maši, Viščevi iz Dobrave, 2 maši, Kovačevi iz 
Zaloga, 2 maši, Pevčevi iz Srednjih Biten, 2 maši, družina Štupar, Grilčevi iz Kranja.

OB SMRTI MARTINA MOČNIKA SO DAROVALI za svete maše: nečakinja Marta, 
Barbka, vnuka Marko in Nina, sosedje iz Dvorij, Aničini sosedje s Stare Ceste.

OB SMRTI GABRIJELE NOVAK SO DAROVALI za svete maše: otroci Andreja, Ve-
ronika, Marija in Franci, 10 maš, domači so darovali Gregorijanske maše, ki se bodo od 
ponedeljka, 12. maja, obhajale v domu starejših duhovnikov v Ljubljani, brat Ervin, 3 
maše, sestra Vilma, 3 maše, Helena Kuhar z družino, 5 maš, 4 maše sta darovali družini 
Globočnik iz Vogelj in Rokavec iz Zbilj, nečaka Kristina in Peter, 2 maši, nečakinji Hele-
na in Nataša, 2 maši, Jože Jagodic, sosedje, krščenki Ivana in Mateja, Francka Kropov-
šek z družino. DAR ZA CERKEV V ŠMARTNEM SO DAROVALI sosedje in sovaščani, 
Petričevi, Francijevi sodelavci.

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

• • •

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: Mara Talos, Zg. Brnik, Damijana Božič Močnik, Cerklje, 

Marta Gerkman, Cerklje, Tomaž Burgar, Cerklje, Nande in Francka Podjed, Pšata, Stane 
Skubic, Zg. Brnik, družina Rogelj, Cerklje.

Zaradi kriznih razmer bodo položnice za vračilo posojila dodane novembrski 
izdaji Župnijskega pisma.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Prava ljubezen je vesela, mladostna, čista; njen nasmeh je odkrit in jasnega pogleda ... 

Prava ljubezen je darežljiva, ima velike načrte, okoli sebe želi videti veliko sreče, obogatiti 
more življenje. (Jean Guitton)

O Marija, kako sem srečen, da imam tebe za mater, ki si zavetnica grešnikov. Tvoje-
mu vzoru hočem slediti: kot katoliški kristjan zvesto izpolnjevati vse običaje, zato da 
bo luč ljube vere svetlo zasijala, bom pogosteje in vredno prejel sv. zakramente, opravil 
pokoro in obhajilo s čistim srcem, da operem svatovsko oblačilo milosti. (bl. Anton 
Martin Slomšek)

Človek je v vsem in povsod družbeno bitje, tudi v ljubezni in tudi v zakonu. Sam je 
lahko le čudak ali samorastnik. (Vital Vider)

Trpljenje je znamenje, da nas Bog jemlje resno, da nas pridružuje poti svojega Sina. 
Poskusimo brez godrnjanja nositi tisti kos lesa križa, ki ga morda kot takega, sploh ne 
spoznamo. (Hans Urs von Balthasar)

Bog nas vodi po nenavadnih potih. Vemo, da hoče našo srečo; mi pa ne vemo, kaj 
je naša sreča, niti ne za pot do nje. … Njemu se moramo prepustiti. (sv. John Henry 
Newman)

Dajmo Bogu več prostora v sebi, pa ga bomo jasneje videli tudi v drugih. (Vladimir 
Solovjov)

ZA DOBRO VOLJO
KVALIFIKACIJA – Peter se je priselil v župnijo, in ker je župnik ravno ostal brez 

mežnarja, se poteguje za to službo. Župnik ga na informativnem razgovoru povpraša: 
»Ste poročeni?« – »Ne, nisem, gospod župnik,« pravi Peter, »ampak sem vseeno veli-
ko hudega prestal v svojem življenju.«

POČASNOST – Frizer med striženjem skuša klepetati s stranko: »Vaši lasje pa poča-
si že začenjajo siveti.« – Stranka zabrunda: »Saj ni čudno, ko pa tako počasi strižete!«

OPOMIN – »Sita sem že vseh teh vaših opominov,« pravi gospa Korenova trgovcu. 
»Tukaj imate zadnji obrok za tisti otroški voziček!« – »In kako je kaj z malim?« ob tem 
prijazno povpraša trgovec, ko pospravlja denar. – »Hvala v redu. Prihodnji teden se 
poroči.«

NA URGENCI – Jureta pripeljejo na urgenco okrvavljenega in z obvezano glavo. Med 
sprejemom sestra zapisuje osnovne podatke, med drugim vpraša: »Ste poročeni?« – 
»Ne, ne,« odvrne, »zbil me je avto.«

TRIKRATNI VLOM – »Obtoženi, zakaj ste v trgovino z damskimi oblačili vlomili trik-
rat?« – »Zato, ker je moja žena hotela imeti novo obleko, pa sem jo moral po njeni stari 
navadi potem še dvakrat zamenjati!«
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OBVESTILA
Do preklica ni župnijskih praznovanj in slovesnosti.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 21. maja, ob 20.00 preko Zooma.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR V MESECU MAJU
Po peti velikonočni nedelji bomo začeli z mašami na podružnicah. Zlasti v manjših 

cerkvah veljajo predpisi prve točke navodil »Obisk svetih maš«. Vljudno vas prosimo, 
da cerkev pripravite po zgledu župnijske cerkve. Ker bo v cerkvi lahko le malo ljudi, bo 
duhovnik s seboj pripeljal prenosno ozvočenje. Vsak naj poskrbi za priročno sedalo.

GRAD – SV. HELENA
URNA MAŠA: torek, 12. maj, ob 18.00
PROŠNJI DAN: ponedeljek, 18. maj, ob 7.00

DVORJE – SV. MIKLAVŽ
URNA MAŠA: četrtek, 14. maj, ob 18.00

SVETI AMBROŽ – SV. AMBROŽ
URNA MAŠA in ŽEGNANJE: nedelja, 17. maj, ob 10.00

ČEŠNJEVEK – SV. DUH
URNA MAŠA: sobota, 16. maj, ob 8.00
PROŠNJI DAN: sreda, 20. maj, ob 7.00
ŽEGNANJE: binkoštna nedelja, 31. maj, ob 10.00

ŠMARTNO – SV. MARTIN
PROŠNJI DAN: torek, 19. maj, ob 7.00
URNA MAŠA: sobota, 23. maj, ob 8.00 (Glinje, Poženik, Šmartno)

CERKLJE – MARIJINO VNEBOVZETJE
URNA MAŠA: četrtek, 21. maj, ob 19.00 (Cerklje, Pšenična Polica, Vašca)

STIŠKA VAS – SV. KRIŽ
URNA MAŠA: četrtek, 21. maj, ob 18.00

ŠTEFANJA GORA – SV. ŠTEFAN
URNA MAŠA in ŽEGNANJE: nedelja, 24. maj, ob 10.00

ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
URNA MAŠA: torek, 26. maj, ob 18.00

PŠATA – SV. MAGDALENA
URNA MAŠA: sobota, 30. maj, ob 8.00



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 ČISTIJO
SOBOTA, 16. maj:
Skupina Trnovlje
SOBOTA, 23. maj:
Prva skupina Stara Cesta
SOBOTA, 30. maj:
Druga skupina Stara Cesta
SOBOTA, 6. junij:
Prva skupina Cerklje

BRALCI BOŽJE BESEDE
16. in 17. maj
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Josip Mihalic in Miha Zevnik
23. in 24. maj
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Tilen Globokar in Lenart Jagodic
30. in 31. maj
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
6. in 7. junij
SOBOTA: Hana Šarlija in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in  
                               Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

PRIDI, DA, PRIDI
Pridi, da, pridi, moj Bog.

Pridi s svojim ognjem in me razžari,
pridi s svojim dihom in me poživi, 

pridi in me vzravnaj, 
pridi s svojo ljubeznijo in me napolni z navdušenjem.

Pridi, ki zdraviš rane in vse oživljaš, 
pridi v vseh ljudeh, ki ljubijo in iščejo mir.

Pridi v vseh stvareh, s katerimi se srečujem, 
pa vendar mi ostajajo tuje. 

Pridi, da, pridi.
Anton Rotzetter


