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PRAZNOVANJE ZAKONSKE ZVESTOBE
Več kot petnajst let v Župniji Cerklje poteka zahvalna sveta
maša za zakonske jubilante. Srečanje bi lahko imenovali tudi praznik zakonske zvestobe. To so lepa
doživetja, pri katerih se zakonci
zahvalijo za leta skupnega življenja, hkrati pa obnovijo medsebojno ljubezen in zvestobo.
Zakon in družina sta veliki vrednoti. Človeku prinašata srečo in
polnost življenja. Zato je potrebno, da zastavimo vse svoje moči za graditev
osnovne človeške skupnosti, na kateri bo tudi v prihodnje temeljila vsa človeška družba.
Vsi zakonci, ki v tem letu slavite 5, 10, 15, 20 … 50, 55, 60 let ali morda
več let poroke, ste lepo povabljeni v soboto, 27. junija 2020, ob 10. uri
k zahvalni sv. maši zakonskih jubilantov v župnijsko cerkev Marijinega
vnebovzetja v Cerklje na Gorenjskem. Mašo bo daroval jezuit p. dr. Ivan
Platovnjak.
Prav je, da se Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Vabilo
velja vsem, tako tistim, ki ste se poročili v naši župniji, kot tudi tistim, ki ste se
poročili drugje in živite v naši župniji.
Vsi, ki poznate letošnje jubilante, ste naprošeni, da jih o srečanju obvestite.
Skupaj bomo doživeli lepo praznovanje.
Župnijski pastoralni svet in
župnik Jernej

****************************************

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: ________________________________
*Prijavnico v pripravljen nabiralnik v župnijski cerkvi oddajte do nedelje, 21. junija.
****************************************

PRELAT STANISLAV ZIDAR JE ZLATOMAŠNIK
Na željo g. župnika Jerneja Marenka se vam predstavljam v nekaj vrsticah kot letošnji zlatomašnik. Zakaj? Že skoraj osem let živim med vami v Lahovčah in če mi dopušča zdravje, rad pastoralno pomagam v Župniji Cerklje.
Pred 50. leti sem bil na praznik apostolov Petra in Pavla v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika po polaganju
rok nadškofa dr. Jožeta Pogačnika.
Rojen sem bil 6. avgusta 1942 v župniji Ribnica na Dolenjskem. Otroška in
mladostna leta sem preživel v vasi Sušje. Živeli smo v veliki revščini, ker smo
ostali brez očeta. Po vojni so ga ubili v
Kočevskem rogu. Naša družina, mama
in dva brata, je bila tesno povezana z
Marijinim svetiščem pri Novi Štifti. Tod
sem bil kot doma.
Osnovno šolo sem obiskoval v vasi
Sušje, nižjo gimnazijo v Ribnici in gimnazijo v Kočevju. Po končani srednji šoli
sem dve leti študiral na Tekstilni fakulteti.
In oglasiti se je klic za duhovniški
poklic kot apostolom na binkošti. To se
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je zgodilo na novi maši p. Lojzeta Kosa, ki je
bil iz moje rojstne vasi. Vsa vas se je pripravljala na novo mašo. Sodeloval sem tudi sam.
Na grobu bl. Antona Martina Slomška
v Mariboru sem se dokončno odločil za
duhovniški poklic, lahko rečem, da sem se
odločil za ljubezen do Jezusa in nebeškega
Očeta.
Šest let študija na Teološki fakulteti in
življenja v Bogoslovnem semenišču je hitro
minilo. Kot diakon sem hodil na pastoralno
prakso v domačo župnijo Ribnica. Po posvečenju sem bil dodeljen za kaplana v župnijo
Ljubljana Sveti Križ.
Po končanem študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani sem bil imenovan za kaplana v župnijo Naklo. Tu sem resnično dobro
zaživel v sodelovanju s pokojnim prof. dr.
Francetom Rozmanom. A skupaj sva bila le
eno leto. Profesor Rozman se je odpovedal župniji. Za župnijskega upravitelja župnije
Naklo so že leta 1972 imenovali mene. V Naklem ni bilo župnišča. Po 2. sv. vojni so ga
Nemci razrušili. Skromno življenje v kaplaniji je klicalo po novem župnišču. In uspelo
je dobiti gradbeno dovoljenje za novo župnišče. Denarja ni bilo, a verniki so se izkazali
z delom. Gradna župnišča je bila za mladega duhovnika odlična pastorala. Lahko zapišem: »Prva župnija – prva ljubezen – z odličnimi ljudmi!«
Leta 1987 je bila izpraznjena župnija Kranj. In postala je moja nova župnija. Pregovor pravi, da pride včasih človek iz dežja pod kap. V župniji Kranj je povojna oblast
nacionalizirala prav vse premoženje. Na ozemlju župnije je živelo 27.000 prebivalcev.
Pri verouku je bilo 1.100 veroučencev. Pastoralno delo je bilo razgibano, sodelavcev
veliko. Denacionalizacija je skoraj popolnoma uspela. Iz majhnih prostorov je župnija
končno zaživela.
Leta 2012 sem prosil nadškofa dr. Stresa za premestitev. Bil sem že močen srčni
bolnik.
Župnija Cerklje, oziroma podružnica sv. Florijana me je lepo sprejela. Ljudje so dobri. Sam sem vsa duhovniška leta živel kot srečen in vesel duhovnik. Verniki in drugi
ljudje to opazijo. Tudi v Lahovčah sem srečen, tudi po dobroti g. župnika Jerneja.
Hvala vsem iz Lahovč in g. župniku!
Zlato mašo bom daroval v nedeljo, 28. junija, ob 10. uri v Lahovčah.
zlatomašnik prelat Stanislav Zidar
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Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DMC V MESECU MAJU TER NAPOVEDNIK ZA JUNIJ
Za nami je mesec maj, ki je bil za našo župnijo prav poseben … Pripravila je šmarnice, ki so potekale preko YouTube kanala. V njej so sodelovali prostovoljci, animatorji
in družine. Poleg zgodbe je bilo slišati tudi pesem in molitev. Dnevno smo jih delili tudi
na naši FB strani. Šmarnicam je prisluhnilo res veliko ljudi, vse od 500 do preko 1000
uporabnikov na dan. Res veliko.  Mlade družine so pohvalile tako obliko šmarnic, saj
so jih lahko uporabili za večerno molitev. Vsakomur, ki je sodeloval se prav posebej
zahvaljujemo. Še posebej pa Anji in Esteri Mariji, ki sta poskrbeli za montažo, komunikacijo in objavo.

V mesecu maju so se zopet odprla vrata našega DMC-ja. Spet smo za vas tudi v
živo in ne samo virtualno. Lahko nas pokličete ali se osebno oglasite, če kdo od otrok
potrebuje učno pomoč. Naši prostori pa so odprti tudi za popoldanska druženja in
klepete. Ta mesec se pričenja tudi druženje za mlade ob sobotah. Skupini angleščine
in nemščine bosta imeli še zaključno srečanje. Udeleženci boste obveščeni o datumu.
Četrtkove ustvarjalne delavnice bodo imele letos prav poseben zaključek. Na delavnici
bomo imeli gosta Anžeta Kuplenika, ki je zmagovalec Masterchefa 2019. Z otroki bo
pripravil super sladico, predstavil se jim bo in povedel kakšen trik. Zaradi nakupa sestavin in organizacije vas prosimo, da udeležbo otrok sporočite na mc.cerklje@gmail.com.
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V času dela od doma smo za vas pripravili delavnice oz. predavanja preko Zooma.
Za nami so že delavnice. Prvi teden je bil z nami Gašper Otrin, s katerim smo skupaj
poiskali Motivacijo za učenje. To je bila prva tema predavanja. V drugem tednu smo
imeli pričevanje mamice Helene Rozman, ki je prebolela raka in delila z nami, kako se
sooča s preizkušnjami dandanes. Tretji teden smo imeli za gosta Benjamina iz Inštituta
Integrum, ki je predstavil Pasti pornografije na spletu. Pred nami pa sta še dva tedna,
dve zelo zanimivi delavnici oz. predavanja. V sredo, 10. junija ob 20ih bomo imeli temo
»Žalovanje. Smrt. Kako pristopiti do sočloveka«. Miha iz Društva Hospic nam bo
predstavil, kako se soočiti s smrtjo. Kako pristopiti do osebe, ki je izgubila svojca. Kako
prisluhniti otroku ob izgubi bližnjega. Prijave za sodelovanje lahko pošljete na mail.
Za konec pa bomo v sredo, 17. junija, ob 20.00 gostili kaplana iz Črnomlja, Boštjana
Goriška, ki že mnogo let dela z Romi. Na zanimiv
način bo predstavil, kako potekajo pri njih maše,
obredi, blagoslovi jedil in še kaj. Pridružite se in
prisluhnite delu z drugo kulturo. Tudi za to se je
potrebno prijaviti na mejl.
Poleg vseh spletnih delavnic pa bomo imeli
tudi delavnico za animatorje, prostovoljce in vse,
ki vas zanima kuhinja. V četrtek, 11. 6. 2020, ob
19.00, bomo tudi odrasli kuhali z zmagovalcem
Masterchefa 2019 – Anžetom Kuplenikom. Prišel
bo med nas, se na kratko predstavil in z nami delil kakšno skrivnost kuhinje. V naših prostorih oz.
na dvorišču bo tudi kaj zadišalo. Zaradi logistike
sestavin so prijave na kuharski večer obvezne. Povezava do prijave je na strani FB ali spletni strani
http://dmc-cerklje.si/.
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Ob koncu meseca bomo na našem dvorišču zbirali star papir. Zabojnik bo na dvorišču od srede, 17. junija, do srede, 24. junija. Povabimo vas, da še pred poletjem
izpraznite kleti in s starim papirjem čim hitreje napolnimo zabojnik.
V sredo, 27. maja, smo v Sloveniji praznovali VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA. Ob
tej priložnosti smo tudi na DMC-ju veseli in hvaležni za naše prostovoljce in jih z veseljem sprejemamo v naše prostore.  Skupaj imamo polno idej in soustvarjamo boljšo
družbo. Hvala vam za vsako delo in čas.
Andreja Urh

ORATORIJ 2020
Dragi starši, dragi otroci! Letošnje leto je za cerkljanski oratorij praznično. Izvedli
ga bomo že dvajsetič! Tokrat smo prestavili termin na teden med 17. in 22. avgustom.
Priprave programa so od marca dalje potekale v virtualni obliki, maja pa smo začeli
njihova kolesja polno poganjati s srečanji v živo. Vseh 110 letošnjih animatorjev je
že razdeljenih v posamezne animatorske ekipe, ki bodo skozi oratorijski teden vodile
skupino otrok. Glede na hitro spreminjanje izrednega stanja, smo pripravili dva možna scenarija izvedbe oratorija. Prvi je, da bo oratorij potekal dokaj normalno, le da
bomo kar se da aktivnosti izvedli na prostem. Drugi, "koronski" načrt pa je, da bomo
oratorij izvedli na petih različnih lokacijah. Otroci bodo imeli tako oratorij v domači
oziroma sosednji vasi, število vseh udeležencev pa naj ne bi presegalo 50 otrok na
posameznem oratoriju. Tovrstne manjše oratorije bomo izvedli le, če se bodo ukrepi
glede zbiranja na javnih mestih spet zaostrili. O tem, katerega izmed scenarijev bomo
izvedli, vas bomo obveščali sproti, saj je avgust še daleč, virus pa zelo nepredvidljiv. Na
oratoriju bomo delovali skladno z ukrepi NIJZ. Za preprečitev širjenja morebitne
okužbe smo sklenili še naslednje:
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Na oratorij pošiljajte le zdrave otroke. Če kateri izmed otrok zboli med oratorijskim tednom, nama to sporočite takoj, da obvestiva tiste, ki so bili z njim v stiku.
Prijave na oratorij bodo možne, dokler se ne prijavi 250 otrok oziroma do datuma, zapisanega na prijavnici.
Predšolskih otrok zaradi zmanjšanja števila otrok letos žal ne moremo sprejeti.
Najmlajši otroci, ki se lahko prijavijo, so tisti, ki so v letošnjem šolskem letu zaključili
prvi razred osnovne šole.
Ker bo druženje v notranjih prostorih za veliko število ljudi najverjetneje odsvetovano tudi avgusta, bo v primeru dežja program oratorija skrajšan in bo obsegal le
ogled posnetka jutranje igrice, krajšo katehezo ter ustvarjalne delavnice. Otroka boste
lahko prevzeli po malici, okvirno ob 12.30.
Oratorijska prijavnica bo objavljena konec junija, oddate pa jo lahko v župnišče
v času uradnih ur, ki veljajo med počitnicami ali na DMC v času poletnih uradnih ur.
Poleg prijave boste morali podpisati tudi soglasje, da ste bili seznanjeni z ukrepi, ki
se jih bomo držali med oratorijskim tednom, da ste seznanjeni s tveganji ter da boste
ravnali skladno z ukrepi NIJZ. Cena prijave ostaja enaka kot lani.
Ker vemo, da otroci v tem času še posebej potrebujejo kakovostno druženje, se po
najboljših močeh trudimo, da bomo tudi letos, kljub nekaterim omejitvam, oratorij
izvedli. Načrti se zdijo izvedljivi, animatorji pa ostajamo pozitivni in zagnani. Saj veste,
kaj pravi geslo letošnjega oratorija: Zaupam, zato si upam!
Hvala za razumevanje in vso vašo podporo.
David in Maruša, voditelja Oratorija 2020

»Odšli so …«
OB SMRTI MIHAELE LIKOZAR SO DAROVALI za dve sveti maši sosedje iz
Borštnikove ulice.
OB SMRTI ANDREJA BOLKA SO DAROVALI za svete maše: Marija, Monika,
Marta, Peter in Martin z družinami, 6 maš, Zahlevarjevi in Kalanovi, 3 maše, sosedje,
družina Penčur, družina Tratnik, sestra Nežka z družino, sestra Micka, Ivanka in Ciril,
Jože Sajevic, nečakinje in nečaki, Urhovi, Rckovi, Galetovi z Dobrave, Ivanka iz Češnjevka, bratranci Drobiževi.
OB SMRTI ANDREJA BOLKA SO DAROVALI za gregorijanske svete maše pokojnikovi domači. Maše bodo opravili jezuiti v Ljubljani.
OB SMRTI ANDREJA BOLKA SO DAROVALI za cerkev v Šmartnem sosedje, nosači krste, sestre Nežka, Ivanka in Micka, Jože Sajevic, nečaki in nečakinje, Ivanka iz
Češnjevka.
OB SMRTI JOŽETA VERBIČA SO DAROVALI za svete maše: njegovi domači, 10
maš, brat Tone Verbič, sestra, Dragica in Štefan Zupan, 2 maši, Barletovi, 2 maši, Šterovi, 2 maši, Jana Šmid, Tone Štupar, Lado Marko, Damjan in Irma Močnik, Sirčevi,
Robasovi iz Cerkelj, Bošticevi, Ogrinovi, Štefan Močnik, Marko Verbič, Tomaž Verbič,
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Hočevarjevi in Uraniči, Francka Šimnovec, Ivanka in Janez Vreček, sosedje Črničevi,
3 maše.
OB SMRTI JOŽETA BASEJA SO DAROVALI za svete maše: brat Ivan, 2 maši, Hudobivnikovi, Joža in Stanka.

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

•• •

SKLAD ZA VRAČILO DOLGA
IMENA DAROVALCEV: Jože Frantar, Poženik, družina Atlija, Dvorje, družina Čimžar, Dvorje, Jerič, Irma Šmelcer, Olga Končan, Primož Močnik, Možje sv. Jožefa Cerklje,
Anton Globočnik, Zg. Brnik, Skubic.

ZA DOBRO VOLJO
USPAVALNA SREDSTVA – »Ja, poslušajte,« pravi zdravnik, »kar naprej zahtevate
recepte za uspavalna sredstva, zdaj pa vas vidim sredi noči v lokalu!« – »Gospod doktor, uspavalna sredstva niso zame, ampak za mojo ženo!«
PRIDNA ŽENA – »Vaša žena je menda strašno pridna.« – »Res je,« odvrne gospod
Novak, »še ko pridem domov sredi noči, me pričaka z metlo v rokah!«
VOZNIŠKI IZPIT – Benjamin sreča prijatelja Petra: »Kako je šlo na izpitni uri? Si
naredil?« – »Ne, prihodnji teden ga moram ponavljati.« – »Ali upaš, da predsednik
komisije ne bo isti.« – »Gotovo ne bo isti, v bolnišnici so rekli, da je zdaj dober za šest
mesecev!«
ZLATO – Ob treh zjutraj pri vratih zvoni. Mož vstane iz postelje in odpre vrata.
»Hej, kdo ste?« – »Roparji!« – »In kaj bi radi?« – »Vemo, da imate doma zlato!« – »In
koliko bi ga hoteli? Veliko?« – »Ja veliko … 100 kilogramov.« – »Je lahko 105?« – »Seveda, dajte 105!« – »Fata, zlato moje, vstani, prišli so pote!«
VOJNA – Škot pride k spovedi in duhovniku prizna: »Med drugo svetovno vojno
sem v kleti skrival Žide.« – »Saj to je dobro delo!« reče duhovnik. – »Ja, ampak jaz sem
jim to zaračunaval,« se kesa. –»No, saj si imel tudi stroške z njimi!« se strinja duhovnik.
– »To že, ampak, nisem jim še povedal, da je vojne konec.«

OBVESTILA
NOVA NAVODILA GLEDE NAČINA IZVAJANJA VERSKIH OBREDOV
Škofje so v ponedeljek, 1. junija, na seji Slovenske škofovske konference sprejeli nova
navodila za obhajanje svetih maš. Obhajilo samo na roke, kropilniki v cerkvi še vedno
brez blagoslovljene vode, bogoslužja brez rokovanja, maska še priporočena, spovedo8

vanje tudi v spovednici. To je nekaj poudarkov iz sporočila škofov o sproščenju ukrepov v boju proti koronavirusu v cerkvah.
Tako kot do sedaj je udeležba pri svetih mašah dovoljena samo zdravim vernikom.
Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot
to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si bomo še vedno razkuževali roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra, kar pa ne bo veljalo
za družine in člane skupnega gospodinjstva. V primeru, da te razdalje ne bo mogoče
ohranjati, bomo obvezno morali nositi zaščitno masko oz. ruto.
Ali je nošenje maske v cerkvi še vedno obvezno? Varne razdalje ne bomo merili z
metrom, potrebna bo zdrava presoja o tem, kdaj sneti masko, ker smo si zadosti vsak
sebi. Če ni gneče, je mogoče biti v cerkvi tudi brez maske. A zaščitni ukrepi še veljajo.
Zavedati se moramo, da nam je nekdo, ki nam je preblizu, potencialno nevaren, enako,
kot smo mi lahko potencialno nevarni zanj. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina
je naša nova resničnost, da moramo vedno imeti pri sebi masko.
Novo določilo pravi, da pevci in pevski zbori lahko sodelujejo pri bogoslužju pod
pogojem, da med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra.
Spovedovanje je spet mogoče v spovednici, kjer mora biti nameščena ustrezna
zaščita med vernikom in spovednikom (plastična folija). Pred vstopom v spovednico
si moramo razkužiti roke. V spovednico smemo vstopiti samo z masko. Zakrament
svete spovedi je mogoče obhajati tudi na prostem in v veroučnih prostorih, ki jih je
treba redno prezračevati.
Z veroukom v tem veroučnem letu nadaljujejo prvoobhajanci in birmanci, za ostale razrede v tem veroučnem letu ne bo verouka. Tisti otroci, ki še niste vrnili spričevala,
ga čim prej prinesite. Veroučno spričevalo za to veroučno leto bodo otroci prejeli pri
prvi septembrski uri verouka.
Starše prosimo, da skupaj z otroki predelajo naloge v delovnem zvezku,
kot so sporočili kateheti. Kateheti vam bodo posredovali navodilo glede
oddaje delovnih zvezkov. Prvo sveto obhajilo bo v soboto, 20. junija.
Škofje so določili minimalne pogoje za obhajanje birme. Obhajanje zakramenta
svete birme je dovoljeno z upoštevanjem navodil, kakor veljajo za sveto mašo. Birmanci morajo imeti predhodno vsaj tri neposredna srečanja s katehetom, opraviti morajo
devetdnevnico in se srečati z birmovalcem. V tednu po 7. juniju nadaljujejo z veroukom tudi birmanci. Dogovorili se bomo o pripravi na birmo. Starši boste prejeli obvestilo o terminu verouka za svojega birmanca na mail.

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV
Slovenski škofje ordinariji so sklenili, da se volitve v župnijske pastoralne svete zaradi epidemije covida-19 preloži na leto 2021. Škofje so prav tako sklenili, da se dosedanjim članom ŽPS mandat podaljša za eno leto.
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OBHAJANJE PRAZNIKA SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Telovsko procesijo bomo obhajali na sam praznik, v četrtek, 11. junija, po večerni
sveti maši. Prvoobhajanci so posebej povabljeni, da k procesiji v znamenje hvaležnosti
prinesejo poljsko cvetje in s posipanjem cvetja počastijo Jezusa v sv. Rešnjem Telesu.
Procesija z Najsvetejšim bo potekala čez župnijsko dvorišče do mrliških vežic in ob
pokopališkem zidu nazaj v cerkev. Pri oltarjih bomo prisluhnili evangeljskim odlomkom, ki govorijo o sveti evharistiji. Pri procesiji ohranjamo varno razdaljo.

KRIZMENA MAŠA IN SREČANJE DUHOVNIKOV LJUBLJANSKE
NADŠKOFIJE
Letošnji veliki četrtek smo praznovali v posebnih razmerah zaradi epidemije in nismo mogli darovati krizmene maše ter posvetiti svetih olj. To sveto mašo bomo obhajali v sredo, 17. junija 2020. Med sv. mašo bomo obnovili svoje duhovniške obljube. Vsi
duhovniki smo po sveti maši vabljeni na prijateljsko srečanje v bogoslovno semenišče.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS-ja bo v četrtek, 18. junija, po sveti maši. Člane ŽPS-ja prosimo, da se srečanja zanesljivo udeležite.

ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE
V soboto, 20. junija, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče Marije Pomagaj
na Brezje. Sv. mašo ob 10. uri bo ob somaševanju predstavnikov duhovnikov vodil
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar. Ob trenutnih razmerah načrtujejo, da
bi se romanja na Brezje udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših
ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih, če bodo pravila takrat to dopuščala.
Drugi boste to leto spremljali sv. mašo preko radia Ognjišče in TV Slovenija.

MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO
Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob 29. rojstnem dnevu naše države tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO – S
TEBOJ BOMO ZMOGLI pred dnevom državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino, ki bo od 16. do 24. junija 2020. V času devetdnevnice bo vsak dan
ob 5h zjutraj na Radiu Ognjišče molitev rožnega venca.
Od 23. junija od 17.30 do 24. junija do 17.30 bo 24 ur molitve in posta za domovino. Osrednja 24-urna neprekinjena molitev bo potekala v ljubljanski stolnici in se bo
zaključila z mašo za domovino, ki jo bodo 24. junija 2020 ob 17.30 darovali slovenski
škofje.
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OBISK STAREJŠIH NA DOMU

Prvi petek v juliju, 3. julija, bodo ob stabilnih razmerah spet mogoči obiski duhovnika pri starejših na domu. V župnišče sporočite, ali si še kdo želi obisk duhovnika na
domu. Vsi, ki vas duhovniki redno obiskujemo, sporočite, ali se vam zdi bolj primerno,
da vas v juliju duhovnik še ne obišče.

VPIS V BOGOSLOVNO SEMENIŠČE – PROPEDEVTIČNI LETNIK
Kandidati, ki v sebi zaznavajo klic v duhovništvo, se najprej vpišejo v propedevtični letnik. Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju. V
Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v škofiji
Celje, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.
Kandidat se skupaj z župnikom (vsaj do 10. septembra 2020) predstavi koordinatorju propedevtičnega letnika dr. Janezu Kozincu in svojemu škofu ordinariju, ki ga
sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslovnega semenišča.
Za sprejem v propedevtični letnik se škofu ordinariju predložijo naslednje listine:
– krstni list,
– kandidatova lastnoročno napisana prošnja za sprejem v propedevtični letnik,
– kandidatova predstavitev življenjske poti – vzorec je na spletni strani semenisce.
si pod zavihkom duhovni poklici,
– nravstveno spričevalo domačega župnika,
– kopija maturitetnega spričevala oz. ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih. Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem letniku se začnejo 21. septembra
2020. V obdobju odločanja za vstop se lahko kandidat in župnik za pomoč in
informacije obrneta na koordinatorja propedevtičnega letnika dr. Janeza Kozinca
ali rektorja Bogoslovnega semenišča Petra Kokotca.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA JUNIJA
ŠTEFANJA GORA
Maša v čast svetemu Primožu bo v torek, 9. junija, ob 18.00.
ZGORNJI BRNIK
Maša v čast rojstva Janeza Krstnika bo v sredo, 24. junija, ob 8.00.
ŠENTURŠKA GORA
Maša v čast sv. Urhu bo v soboto, 4. julija, ob 18.00.
V nedeljo, 5. julija, ob 10.00 bo na Šenturški Gori žegnanje.
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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 ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Vsemogočni, večni in milostni Bog, pokaži nam
svojo milosrčnost in usmili se našega naroda, ki v
svojih težavah k tebi kliče. Tvoj Božji Sin je naročil,
naj prosimo, da pošlji delavcev na svojo žetev: z
zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji brezmejni dobroti mnogo svetih služabnikov, pravih
duhovnikov po svojem svetem Srcu, ki bodo pastirji naših duš. Vzemi iz našega naroda, v svojo
sveto službo tiste, za katere veš, da bodo kot pravi
apostoli neutrudno delali in se radostno žrtvovali
za tvojo slavo, za sveto katoliško Cerkev in za naše
zveličanje. Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Kraljica apostolov! Prosi za nas.

CERKEV ČISTIJO
SOBOTA, 13. junij: Skupina Češnjevek
SOBOTA, 20. junij: Starši prvoobhajancev
SOBOTA, 27. junij: Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 4. julij: Druga skupina Zg. Brnik

BRALCI BOŽJE BESEDE
13. in 14. junij
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic
20. in 21. junij
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Anja Petrič
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic
27. in 28. junij
SOBOTA: Veronika Podjed in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihelic
4. in 5. julij
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Mateja Šimnovec
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar

