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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.

leto: XXXIV julij 2020 številka: 6

OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU
Po svetu je veliko naših 

ljudi, ki so iz različnih razlo-
gov za stalno zapustili do-
movino in se naselili v tuji-
ni. Na nedeljo Slovencev po 
svetu še posebej mislimo nanje, prosimo za njihovo trdnost v veri in zvestobo 
svojemu narodu ter domačemu ognjišču. V molitvi se povežimo z njimi – naj 
nas povezuje skupna ljubezen do domovine ter do Jezusa in naše skupne ne-
beške matere Marije.

Profesor dr. Kajetan Gantar je ta-
kole razmišljal o domoljubju: »Ne 
moreš biti drugega kot domoljub. 
Kdor svojega doma in svoje domovi-
ne nima rad, nima ničesar in nikogar 
rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob 
današnji globalizaciji zapisani odmr-
tju. Domoljubna vzgoja nam manjka. 
Ko sem pred davnimi leti prvič pripo-
toval v Švico, me je presenetilo, kako 
so že ob skromnem prazniku kantona 
na vseh hišah vihrale zastave. Pri nas 
pa je marsikdaj ravno obratno. Ob 
državnih praznikih vidiš ulice, kjer niti 
na eni zasebni hiši ne visi zastava. Do-
moljubno vzgojo v smislu slovenstva 
sem v otroških letih užival doma, v ta-
kratnem družinskem okolju, že v letih 

URADNE URE MED POČITNICAMI
Spomniti vas želimo, da se v juliju in avgustu 
z duhovnikom zagotovo lahko srečate takoj 
po sveti maši. 
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Kraljevine Jugoslavije. Oče me je večkrat prosil, naj mu ob smrti v krsto položimo trak 
Akademskega društva Danica z barvami slovenske zastave. In v takšnem domoljubju 
sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče in mati sta prva, ki v srca svojih otrok sadita ljube-
zen do slovenske besede, ki je najmočnejše jamstvo za ohranjanje narodne zavesti in 
za obstoj slovenske države.«

ZLATOMAŠNIK BOD‘ POZDRAVLJEN
Zlatomašnik bod‘ pozdravljen,
danes ljudstvo govori.
Od Boga ste vi postavljen,
za najvišje le reči.

Božja roka vas izbrala,
kot najvišjo zemsko stvar.
Vso pomoč vam je dajala,
ko ste stopili pred oltar.

V nedeljo, 28. junija, je bilo v Lahovčah 
nadvse slovesno, saj je gospod prelat Stani-
slav Zidar, poln hvaležnosti za dar duhov-
ništva, daroval zlato mašo. Somaševali so 
tudi gospod župnik Jernej Marenk, gospod 
Tone Česen in gospod Gregor Celestina. Sle-
dnji je v pridigi poudaril, kako je kot prela-
tov kaplan v Kranju, občudoval njegov čut 
za sočloveka, za redoljubnost in domačnost.

Mirno lahko trdimo, da že prelatov priimek Zidar opisuje kvaliteto zidanja mostov 
med ljudmi. Pa tudi čez vsa duhovniška leta je bil stalno v obnovah in delu.

Ob zlati maši se je povezala vsa vas. Vaščani so zunaj cerkve postavili slavolok z 
napisom, zlatomašnik bod‘ pozdravljen. Ob cesti pa je vernike pozdravil mlaj. Postavili 
so dva šotora. Enega za kosilo in druženje ter drugega za spremljanje prenosa svete 
maše na zaslonu, saj je bila cerkev premajhna za vse vernike. V cerkvi je bilo zapisano 
prelatovo novomašno geslo: »Tvoja volja, naš mir«. Pred daritvenim oltarjem je bilo 
petdeset cvetov, zidaki in zidarska žlica.

Slovesnost so povzdignili pevci, pritrkovalci, narodne noše in govorniki. Prelatu Zi-
darju je čestital tudi župan Cerkelj, gospod Franc Čebulj.

Po maši so gospodinje postregle s pecivom in pijačo, nato je sledilo kosilo.
Prav vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi zlate maše, je gospod prelat Stanislav 

Zidar iskreno hvaležen.
Mitja Žibert
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APOSTOLA SLOVANOV
5. julija Cerkev praznuje slovesni praznik slovanskih apostolov: Cirila in Metoda. 

Družini slovanskih narodov sta brata Ciril in Metod oznanila evangelij in prebujala 
krščansko kulturo. Občudujemo ta dva velikana duha in vere: vrhunska grška izobra-
ženca svoje dobe, ki sta šla misijonarit med Slovane, zanje pripravila nov črkopis in jim 
prevedla bogoslužne knjige ter Sveto pismo v domač jezik. Sta enkraten zgled, kako je 
treba graditi mostove med narodi in kulturami. Vera to zmore, le novih apostolov po 
zgledu Cirila in Metoda nam je treba.

Kaj se JE dogajalo na DMCju v JUNIJU in kaj se BO 
dogajalo v JULIJU

V začetku junija smo izvedli še zadnje 
DELAVNICE OZ. PRIČEVANJA PREKO 
SPLETA, ki so ugledale luč sveta v KORONA 
ČASU. Res smo veseli, da so bile vse teme 
tako dobro obiskane. Hvaležni smo vsem 
predavateljem, da so se odzvali na našo pro-
šnjo in z nami delili svoje znanje in izkušnje. 
Obljubljamo vam, da bomo v jeseni tovrstne 
delavnice nadaljevali. Nekaj jih bo v živo, 
kakšna pa tudi preko spleta. Če imate kakšno 
željo o temi ali kakšen predlog, nam ga spo-
ročite. Hvala.

Imeli smo tudi zaključek letošnjih 
ustvarjalnih delavnic, ki pa so bile za naše 
otroke prav posebne. Preživeli smo jih neko-
liko drugače. Medse smo povabili simpatič-
nega in preprostega fanta iz Dolenjske, lan-
skoletnega zmagovalca MasterChefa, Anžeta 

Kuplenika. Najprej nam je na kratko predstavil svoje delo in izkušnjo tekmovanja na 
televiziji, nato pa smo skupaj naredili še LAVA CAKE. Zaupal nam je tudi recept, da 
bomo odlične TORTICE VULKANČKE (=lava cake) lahko pekli tudi doma za praznič-

 

 

 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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ne dni ali pa kar tako, da si polepšamo dan. Anže je z nami ostal tudi zvečer in prip-
ravil Kuharski večer za odrasle. Naredili smo odličen STAKE, KROMPIR IN SLADICO. 
Preživeli smo res čudovit večer in se veliko novega naučili o kuhanju pravih mojstrov.

V juniju smo uspešno zaključili z učno pomočjo. Po delu od doma v korona času, 
so se otroci naučili še vso potrebno snov, da so uspešno zaključili tudi pri najtežjih 
predmetih. Letos so bili tako pridni, da učne pomoči za popravne izpite sploh niso 
potrebovali. Hvala vsem prostovoljcem učne pomoči, ki so darovali svoj čas in znanje, 
da so bile ocene otrok še bolj blesteče.

Mladi so 26. junija peš romali tudi na Brezje, kjer je bila zaključna sveta maša ob 
koncu šolskega in študijskega leta. Iz Cerkelj je malo pred polnočjo odšlo na nočno pot 
kar 22 mladih. Na cilj so prišli malo čez šesto uro zjutraj. Na Brezjah je mašo daroval 
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.

Takoj po koncu šolskega leta pa smo na DMCju začeli z Aktivnim počitniškim 
varstvom otrok. Prva dva tedna sta še posebej aktivna, saj se mnogo stvari dogaja 
vsak dan posebej. Imamo različne ustvarjalne delavnice, medse povabimo zanimive 
goste, športamo in se igramo razne igre. Med nami je bila Sangara, ki je vodila filmsko 
delavnico, policisti, ki so predstavili svoje delo in Moses iz Afrike, s katerim smo postali 
pravi slikarji. Vsak delovni dan med deveto in trinajsto uro je na centru živahno in zelo 
razigrano. Kaj nas še čaka, pa sproti spremljajte na FB strani DMCja Cerklje ali na sple-
tni strani. Na Instagramu dmc_cerklje ali na Facebooku boste našli tudi slike in utrinke 
posameznega dne. 

V torek, 30. junija, smo pri nas praznovali. To je bil prav poseben praznični dan za 
vse, ki smo povezani z DMC-jem, še posebej pa za našega zelo aktivnega in srčnega 
prostovoljca GAŠPERJA ZEVNIKA, ki je iz rok predsednika države prejel DRŽAV-
NO PRIZNANJE NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA. Mi pa smo se veselili z njim in 
se še veselimo. GAŠPER, ŠE ENKRAT ISKRENE ČESTITKE IN HVALA ZA VSE TVOJE 
PREHOJENE PROSTOVOLJSKE POTI.
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Več si lahko preberete na https://www.karitas.si/gasper-zevnik-dobitnik-drzavne-
ga-priznanja-na-podrocju-prostovoljstva/.

Na koncu vas obveščamo še o ORATORIJU, na katerega se ANIMATORJI priprav-
ljajo NA POLNO: PRIJAVNICA je objavljena. Izpolnjen odrezek, prinesite v župnišče ali 
na DMC v času poletnih uradnih ur najkasneje do 10. avgusta. Prijave so letos omejene 
na 250 udeležencev. Spremljajte maile in FB stran Oratorija Cerklje za jasnejše napotke 
glede izvedbe. Zaradi nepredvidljivih razmer za enkrat natančnih navodil še ne more-
mo podati. Hvala za razumevanje.

Poleg prijavnice je v pdf dokumentu vključena tudi IZJAVA STARŠEV, ki naj jo otrok 
prinese s seboj na prvi oratorijski dan, lahko pa jo oddate najprej en teden pred ora-
torijem.

Želimo vam prijetne, brezskrbne in zdrave poletne počitniške dni in se kaj vidimo.
Andreja Urh

»Odšli so …«
OB SMRTI JOŽEFA BASEJA SO DAROVALI za svete maše: sestra Štefka, Tramučni 

iz Velesovega, družina Mazi.
OB SMRTI JANIJA OBLAKA SO DAROVALI za pet svetih maš sosedje iz Vavkno-

ve ulice.
OB SMRTI TONETA STARETA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: brat Jože, Vodla-

novi, 2 maši, Aničini bratranci in sestrične, 2 maši, Blaževi, 2 maši, Petričevi, sodelavci 
Elektra Gorenjske – Nadzorništvo Cerklje, Gorenčevi, Marinka Zorman, Tone Štupar.

DAR ZA CERKEV NA ZG. BRNIKU SO DAROVALI: Ropotarjevi, Peklnovi, Koščevi, 
Jakševi, Prekovi, Masenkovi.

OB SMRTI IVANA BOLKA SO DAROVALI za svete maše: prijatelji in sorodniki, 10 
maš, družini Šmajc in Guzelj, 4 maše, sosedje Žargajevi, Jeričevi, Šmelcerjevi, Žagarjevi 
in Narobetovi, 5 maš, Janez Narobe.

OB SMRTI METODE GOLOB SO DAROVALI za svete maše: brat in sestre, 10 maš, 
stric Bogdan, 2 maši, Kokalj in Polajnar, 2 maši, sosedje Čebulj, stric Lojze z družino, 
Danijela Močnik.

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

• • •

ZA DOBRO VOLJO
ZADNJI – »Kako je zdaj Francelj? Daj, povej mi, ali se boš poročil s Pepco?« – »Ja, 

seveda se bom, samo malo še moram počakati. Rekla je, da sem jaz zadnji, s katerim 
bi se poročila.«
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VNOVIČ POROČEN – Vdovec se po daljšem času žalovanja ponovno poroči. Vza-
me sestro pokojne žene. Kolega ga ob tem vpraša: »Ali res ljubiš svojo drugo ženo?« 
– »Pravzaprav ne. Ampak veš, pri mojih letih mi ni, da bi se navajal na novo taščo?«

CESTNA SVETLIKA – Pijanec poskuša s svojim ključem odkleniti steber cestne 
svetilke. Nekdo, ki pride mimo, mu reče: »Nikar se ne trudite. Tukaj nihče ne stanuje. 
Pijanec odvrne: »Seveda stanuje. Ne vidite, da v prvem nadstropju gori luč!«

JADRNICE – Oče in sin se sprehajata po pomolu in opazujeta privezane jadrnice. 
Sin nenadoma vpraša: »Očka, zakaj imajo vse jadrnice ženska imena?« – Očka malo 
pomisli in odgovori: »Ker imajo zelo drago opremo in jih je zelo težko usmerjati.«

STRELJANJE – Lovec v prijetnem večernem pogovoru ob vrčku piva svojemu kole-
gu: »Včeraj sem ustrelil 14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – »Ne. Divji je bil zgolj kmet, ki je 
bil njihov lastnik.«

OBVESTILA
BLAGOSLOV NOVEGA PRTA NA ŠENTURŠKI GORI

Daritveni oltar cerkve sv. Urha na Šenturški Gori je v nedeljo, 5. julija, dobil v dar 
nov klekljan prt. Izdelala ga je ga. Lojzka Mergole iz Cerkelj. Vanj je vtkanih okoli 320 
ur dela. Na praznik žegnanja, se bomo ge. Lojzki zahvalili za njeno delo in prt blagos-
loviti. Prt je izjemna umetnina velikosti 190 X 120 centimetrov. V prt je všitih 20 čipk s 
križem v dveh različnih izvedbah.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST
G. župnik bo odsoten od 13. do 18. julija. V nujnih primerih se po sveti maši obrnite 

na duhovnika, ki bo tisti dan maševal.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH
Obisk bolnikov bo v torek, 4. avgusta, na Šenturški Gori in prvi petek, 7. avgusta, po 

ostalih vaseh.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Zaradi kaplanovega slovesa bomo že v nedeljo, 19. julija, obhajali tako imenovano 

Krištofovo nedeljo, ki je namenjena blagoslovu vozil. Po končani sobotni večerni in 
nedeljski jutranji in deseti sv. maši bomo na bližnjih parkiriščih blagoslovili prevozna 
sredstva. Kdor želi, lahko daruje dar v zahvalo za srečno prevožen kilometer. Vaši daro-
vi bodo namenjeni za nakup vozil našim misijonarjem. Blagoslovi prevoznih sredstev 
z možnostjo darovanja za misijone bodo tudi na podružnicah, kjer je redna nedeljska 
sveta maša.

SLOVO G. KAPLANA MARKA MRLAKA
V nedeljo, 26. julija, se bo pri jutranji in 10. sveti maši od nas poslovil g. kaplan 

Marko Mrlak. G. kaplan Marko je dve leti vestno pomagal pri raznovrstnih pastoral-
nih dejavnostih v naši župniji, za vse farane molil in daroval svete maše. Prav je, da se 
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mu za delo primerno zahvalimo in mu zaželimo Božjega blagoslova v župnijah Litija, 
Polšnik in Sava, kjer bo nadaljeval z duhovniškim poslanstvom župnika imenovanih 
župnij. Ob koncu sv. maše boste prejeli spominsko podobico, pri »ofru« pa mu boste 
lahko namenili svoj dar, ki bo ob selitvi in urejanju življenja drugje prišel še kako prav. 
Na Šenturški Gori se bo g. kaplan poslovil v nedeljo, 12. julija.

BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE IN FASADE NA CERKVI SV. 
JANEZA KRSTNIKA NA ZG. BRNIKU

Prisrčno povabljeni k slovesni sveti maši in blagoslovu obnovljene cerkve sv. Janeza 
Krstnika na Zg. Brniku, ki bo v nedeljo, 26. julija 2020, ob 15. uri. Sveto mašo bo daroval 
ljubljanski pomožni škof dr. France Šuštar. Po končani slovesnosti krajani pripravljamo 
skromno pogostitev.

Denar za obnovo strehe, ki jo je zob časa že dodobra načel, in pleskanje fasade, so 
prispevali vaščani Zg. Brnika in Občina Cerklje, za kar se želimo na praznovanju vsem 
zahvaliti. 

V primeru dodatnih omejitev zaradi širjenja koronavirusa bo svečanost preložena.

OTROCI NAS POTREBUJEJO
Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo »Otroci nas potrebujejo«, ki je name-

njena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke v Slo-
veniji. Lani so škofijske in župnijske karitas s šolskimi potrebščinami pomagale 11.961 
otrok po vsej Sloveniji. Tudi letos so potrebe enake ali še večje. Če kdo želi prispevati 
svoj dar za ta namen, položnico najde pri tisku v cerkvi.

KOT VESELO PTIČJE PETJE
Kot veselo ptičje petje v jutru, 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot nedeljsko zvonjenje 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot sproščeno petje s prijatelji 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot sveža voda v vročem dnevu 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot pismo v samotni uri 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot domač kruh za lačna usta 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot počitek ob robu gozda 
je tvoja ljubezen, Bog.

Kot prvi pomladanski sprehod 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot nežna roka po težkem delu 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot napet roman ob koncu tedna 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot Mozartova nežna glasba 
je tvoja ljubezen, Bog.
Kot alpski travnik 
ob poznem poletnem popoldnevu 
je tvoja ljubezen, Bog.

Anton Rotzetter
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 11. julij: Prva skupina Dvorje
SOBOTA, 18. julij: Druga skupina Dvorje
SOBOTA, 25. julij: Tretja skupina Dvorje
SOBOTA, 1. avgust: Skupina Grad

BRALCI BERIL:
11. in 12. julij:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Primož Močnik in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Lenart Jagodic in Jan Udir
18. in 19. julij:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar
25. in 26. julij:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar
1. in 2. avgust:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik

BOGOSLUŽNI KOLEDAR 
MESECA JULIJA

PŠATA – SV. MARIJA MAGDALENA
V ČAST SV. MARIJI MAGDALENI bo sv. maša 

na Pšati na predvečer godu sv. Marije Magdalene,  
v torek, 21. julija, ob 18.00.

ŽEGNANJE NA PŠATI bo v nedeljo, 26. julija,  
ob 10.00.

ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
SV. MAŠA Z BLAGOSLOVOM OBNOVITVENIH 

DEL IN V ČAST SV. ANI, pri kateri bomo posebej 
molili tudi za žene, ki prosijo za dar materinstva, in 
matere, bo v nedeljo, 26. julija, ob 15.00.


