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MATI USMILJENJA, MATI UPANJA,
MATI BEGUNCEV
Na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto obnovimo posvetitev slovenskega naroda Mariji. Ob
tem se z veliko hvaležnostjo spomnimo, da smo bili v
zadnjih desetletjih pogosto uslišani v svojih molitvah
za blagoslov v našem narodu.
So vsaj trije razlogi za našo tesno povezanost z
Marijo. Skupaj z njo želimo slediti njenemu zgledu,
kako je izpolnjevala Božjo voljo. Drugi razlog je njeno
materinsko varstvo, ki ga potrebujemo sami osebno
in skupaj v občestvu Cerkve in skupnosti naroda. V
času epidemije smo močno občutili svojo krhkost in nemoč. Tretji razlog je
skrivnost praznika Marijinega vnebovzetja. Ob Mariji še bolj zahrepenimo po
nebeški sreči, za katero upamo, da je bomo deležni po svoji zemeljski smrti.
K razmišljanju o posvetitvi Mariji nas vabi tudi papež Frančišek, ki je na
praznik Marijinega brezmadežnega Srca dodal v Lavretanske litanije Matere
Božje tri nove vzklike: »Mati usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba beguncev«. To je posebno papeževo povabilo k zaupljivi molitvi pred Marijo.
»Mati usmiljenja«. Spomnimo se, da je Marijin Sin Jezus tisti, ki nam je
odprl pot do usmiljenega Očeta ter sam izkazoval usmiljenje. Množice so se
mu smilile in tedaj jih je nagovarjal z besedami življenja ter izkazoval z deli in
čudeži svoje usmiljenje.
»Mati upanja«. V času strahov pred boleznijo in nemiri v svetu imamo
upanje. Nismo sirote brez upanja. Mnogi ljudje, tudi po naših župnijah, so
zavrgli vero in upanje v Boga; marsikdo se zato znajde v brezupu in globoki
osamljenosti. Marija – Mati upanja prihaja naproti vsakemu človeku.

»Tolažba beguncev«. V Marijino materinsko skrb izročamo vse politično in družbeno dogajanje ob ljudeh, ki so begunci zaradi vojn in preganjanj. Molimo, da Marija
posreduje v deželah stisk, da bi lahko živeli ljudje na svojih domovih. V srečanju z begunci pa naj tudi vsem nam podari pravo ljubezen do bližnjega.
dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof

CERKLJANSKI ORATORIJ BO LETOS DRUGAČEN
V upanju na izboljšanje epidemiološke slike smo animatorji s pripravami na oratorij
vztrajali do konca julija. Pred kratkim smo skupaj sprejeli dejstvo, da otrokom kljub
prilagoditvam ne bi mogli zagotoviti 100 % varnosti. Zato naznanjamo oratorij v stilu
letošnjega leta. Od 17. do 22. avgusta bo v Cerkljah potekal Oratorij (malo) drugače.

Vas zanima, kako bo videti?
Na začetku tedna bodo vsi prijavljeni otroci na dom
prejeli oratorijsko škatlo, v kateri bodo našli letošnje
darilo, zvezek s katehezami in material za delavnice.
Vsako jutro bo na YouTube kanalu oratorija Cerklje
objavljen posnetek jutranje igrice, kratka video kateheza in navodila za ustvarjalno delavnico. Vmes pa se
bo našel še kakšen posnetek pesmi ali bansa.
Prijave se bodo zbirale do 10. avgusta, le da prispevek ob prijavi ne bo obvezen, ampak bo predlagan kot prostovoljna podpora oratorija Cerklje. Da bo prijava enostavnejša, lahko svojega otroka prijavite kar preko elektronskega naslova cerklje.oratorij@
gmail.com. Tisti starši, ki ste svoje otroke že prijavili na oratorij, imate pravico do vračila prijavnine. Po denar lahko pridete na DMC ali v župnišče v času poletnih uradnih ur.
Vsekakor bomo veseli prostovoljnih prispevkov, saj tudi letošnji oratorij, kljub drugačni izvedbi, kar nekaj stane. Hvala vsem za razumevanje in podporo.
Animatorji vam veselo mahamo v pozdrav.

PRIJAZNOST MED ZAKONCEMA
Takoj po poroki (in seveda leta pred njo) smo zaljubljeni, o pravi ljubezni pa ne
vemo veliko oz. praktično nič. Zaljubljenost izhaja iz čustev. Vzvišena čustva nas dvignejo v višave. V ljubljeni osebi vidimo vse najlepše in odnos spodbuja naše najboljše
lastnosti. Da, sposobni smo delati in govoriti reči, ki se zdijo resnično človekoljubne.
Dajemo darila, ki si jih ne moremo privoščiti, obljube, ki jih ne moremo držati, in delamo stvari, zaradi katerih se nam in partnerju zdi, da pristno ljubimo.
Psihologi pravijo, da traja pojav zaljubljenosti v povprečju nekje dve leti. Nato »droga«
preneha učinkovati, vsa evforija izpari, mi pa odkrijemo, da v resnici ne ljubimo. Dobimo
dva egocentrika, ki sta obljubila nekaj, česar ne moreta izpolniti. Evforijo zamenjajo prizadetost, jeza, razočaranje in strah.
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Samo, če bomo razumeli resnico o ljubezni, si bomo
odprli vrata do ljubečega odnosa, ki bo trajal vse življenje.
Ljubezen je naravnanost, ki vodi k spremembi vedenja.
Prizadeva si za blaginjo drugega in išče smiselne načine, s
katerimi lahko to izrazi. Ti izrazi ljubezni v drugem zanetijo
topla čustva. Ko se nam zakonec odzove, tudi mi začutimo
toplino do njega. Ta čustva so posledica ljubezni, ne ljubezen sama po sebi.
V zakonu je pomembna vsaka poteza ljubečega človeka,
toda če bi moral poudariti samo eno, bi bila to prijaznost.
Če hočete, da bo zakon deloval, morate dati zakoncu prednost pred seboj.
Ne pretiravamo, če rečemo, da lahko vsakodnevne drobne prijaznosti rešijo zakon.
Z ljubeznivostjo pokažemo, da se nam zdi človek dragocen. Prepoznamo njegove potrebe in jim damo prednost pred svojimi. To pomeni, da smo dovzetni za način, kako
naš partner sprejema ljubezen.
Kadar ljubezen postane način življenja v zakonu, človek kuha, pomiva posodo, sesa
po tleh, čisti stranišče, pelje psa na sprehod, obreže grmovje, plačuje položnice in oblači otroke – vse s pozitivno naravnanostjo. Morda za to ne uporablja besed, a njegova
naravnanost govori: »V užitek mi je, da ti skuham.« In: »z veseljem odnesem smeti.«
Pogosteje, ko smo prijazni, pogosteje je prijazen naš partner. In zanimivo: bolj, ko
smo do nekoga prijazni, topleje čutimo do njega.«
vir: Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DMC V JULIJU & DOGAJANJE V AVGUSTU
Mesec julij je bil na DMC zelo pester in razigran. Vsak dan je potekalo Aktivno počitniško varstvo. Z okoli 20 otroki in prostovoljci smo vsak dan imeli različne aktivnosti,
ustvarjalnosti in izvrstna druženja. Najprej bi se zahvalili vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki ste nam pomagali sooblikovati aktivnosti. Res je lepo videti ideje mladih
in zagnanost pri delu z otroki. Vsak dan so bile najrazličnejše delavnice, sproti ste nas
lahko spremljali na FB strani Društva DMC ali na Instagram profilu dmc_cerklje. Videli
ste lahko razigranost in raznovrstne izdelke ali prebrali kakšno spodbudno misel.
Tudi ob torkovih in četrtkovih večerih je na župnijskem dvorišču zabavno in razigrano. Mladi animatorji so se družili ob igranju odbojke in še čem. Prijetno so se imeli in
enako bo tudi v avgustu.
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Od 3. do 16. avgusta bo DMC zaprt. Treba bo opraviti vzdrževalna dela in pospraviti
stvari. Saj razumete, tudi na DMC je tako kot doma – včasih je treba narediti »generalno«.
 V tednu od 24. 8. do 28. 8. 2020 pa bo zopet Aktivni počitniški teden. Prijave preko
spletne strani https://dmc-cerklje.si/.
P.S.: Našo spletno stran, IG profil dmc_
cerklje in FB stran Društva DMC (https://
www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-DMC-1900052473654329/) redno spremljate,
saj tam objavljamo vse potrebne informacije in
obvestila.
Vsak dan je v prostorih DMC polno otrok
in prostovoljcev. Povprašali smo jih, kaj menijo o Društvu DMC, ter kaj jim je tu najbolje:
• »Najboljše mi je, ker je vsak dan
drugačen. Ker je tukaj veliko novih prijateljev, ustvarjanje in všeč mi je, ker se
družimo. Najraje na DMC igram ročni nogomet, ker vedno zmagam.« Lara
• »Najbolje mi je, ker se zabavamo.« Črt
• »Zelo rada pridem na DMC, ker mi je doma dolgčas. Tu mi je najbolj všeč, ker
imamo nogomet, biljard in ustvarjalne delavnice. Na splošno mi je vse všeč.« Tia
• »Super mi je, da lahko igram ročni nogomet.« Sara
• »Na DMC pridem, ker doma mami nima časa zame. Tu mi je pa vse všeč.« Maša
• »Super mi je, da se družimo in da gremo na kakšen izlet po naši prelepi občini.«
prostovoljska Adrijana
• »Zelo rada prihajam, ker so prijetni otroci, ustvarjanje, zanimiv način preživljanja
prostega časa.« prostovoljka Katarina
Andreja Urh, Akademija prostovoljstva

»Odšli so …«
OB SMRTI METODE GOLOB roj. JANEŽIČ 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, Tičarjevi iz Grada, Trebušakovi z Mlake. OB SMRTI
METODE GOLOB roj. JANEŽIČ SO NAMESTO SVEČ IN CVETJA NA GROB NAMENILI DAR za vračilo posojila za dvorano.
OB SMRTI JOŽEFA JENKA SO DAROVALI za svete maše: sestra Marija Štupar,
Olga Novak, Marinka Čadež, Ciril Dobnikar, Milka Zidar.
OB SMRTI ANGELE ŠKERJANEC SO DAROVALI za svete maše: nečaki Jože, Miha, Franci, 6 maš, Ana Gaber, Jože Gaber, Vida, Koščevi, Štefan Pavec, Ivanka Rogelj, Anica Delavec.
OB SMRTI MARJETE BUČAR SO DAROVALI za svete maše: Pogačarjevi, Robasovi,
Gašperlinovi.
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ZA DOBRO VOLJO
OFER – Gorenjca v avtu poslušata mašo. Pride čas »ofra«. – Tisti na sovoznikovem
sedežu pravi šoferju: »Ugasn radio, zej bojo začel »ofer« poberat«.
USMILJENI SAMARIJAN – Pri nedeljski pridigi je župnik razlagal priliko o usmiljenem Samarijanu, ki je ranjenega človeka položil na svojega osla in ga odpeljal do ljudi
in zanj poskrbel. Potem je vprašal otoke: »Otroci, smo lahko tudi mi takšni Samarijani?« Ministrant Žan glasno pojasni: »Ne moremo biti, ker nimamo osla.«
JEZUS S KOLESOM – Mala Petra je bila na počitnicah na deželi in skupaj z babico
sta šli v nedeljo k maši. Petra je bila nemirna, ozirala se je naokrog in babico stalno nekaj spraševala. Babica: »Petra, sedaj bodi tiho in pri miru. Na oltar prihaja Jezus.« Tedaj
ministrant pozvoni za povzdigovanje. Petra: »Babi, a prihaja Jezus s kolesom?«
GOREČI GRM – Med oratorijem so se otroci pogovarjali o zgodbah Svetega pisma.
Animator prebere odlomek, kako je Bog Mojzesu govoril iz gorečega grma. Potem je
vprašal otroke, kaj je Bog naročil Mojzesu. Tina dvigne roko: »Bog je naročil Mojzesu,
naj pazi, da se ne opeče.«
PET POKALOV – Za župnijski praznik je prišlo v cerkev veliko ljudi, nekateri tudi
zato, ker je somaševanje duhovnikov vodil novomašnik, prihodnji kaplan. Na oltarju je
bilo pet svetih posod: dva keliha in trije ciboriji. K maši je prišel na prijateljevo povabilo
tudi Jaka, ki sicer ni pogosto videl cerkve od znotraj. Prijatelj mu prišepne, da je mladi
gospod pri oltarju novi kaplan. Jaka: »Vidim, da mora biti dober športnik, ker ima pred
seboj že pet pokalov.«

OMREŽEN IN ZAPLETEN V NAVIDEZNI SVET
Stvarnik resničnega sveta,
tebi prinašam, kar spremljam po internetu:
mnoge besede, prave in napačne,
mnoge ljudi – bližnje in oddaljene,
mnoge strani – pomembne in nepomembne,
mnoge podobe – o veličini in podlosti ljudi.
Kjer sem se pustil preveč omrežiti, me reši.
Kjer so slike ranile moje srce, me ozdravi.
Kjer me je zapeljal navidezni svet, me vodi v resničnost.
Podari mi, da bi znal razlikovati med navideznim in resničnim svetom,
da bi pametno izbiral, kar se ponuja,
da bi se znal upirati z močjo lastnega mnenja,
da bi v pravi meri uporabljal, kar mi podarjaš –
in da bi pogumno živel svoj vsakdan s teboj. Amen.
Georg Lengerke
5

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA AVGUSTA
ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Praznik Marijinega vnebovzetja je praznik vse župnije tudi zato, ker je Vnebovzeta
zavetnica župnijske cerkve. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu. Če bo mogoče, bo ob 10.00 sveto mašo vodil novi nuncij v Iraku, dr. Mitja Leskovar, ki bo v soboto,
8. avgusta, v ljubljanski stolnici posvečen v nadškofa.
Ljudsko ime za praznik Marijinega vnebovzetja – »velika maša« – je verjetno nastalo
zaradi velikega števila ljudi, ki so na ta dan prišli na praznovanje in zaradi slovesnosti, ki
so se ta dan odvijale. Gotovo pa je ime še bolj utemeljeno v veliki ljubezni vernikov do
svoje vnebovzete Matere in njenega Sina Jezusa, ki se pri sveti maši daruje za vse nas.
Na praznik Marijinega vnebovzetja je prav, da ponovno poudarimo, da je brezmadežna Devica kot dobra mati, ki pazi na svoje otroke in posreduje za nas v nebesih.
Prosimo svojo nebeško mater, da nam pomaga, da bomo Kristusovo veselje prinašali
v svoje družine, našim znancem, prijateljem, vsakomur.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA

V soboto, 22. avgusta, je za našo župnijo praznik celodnevnega češčenja sv. Rešnjega
Telesa. Češčenje bomo začeli z mašo ob 10.00 in zaključili z večerno mašo ob 19.00. Ob
19.00 bodo najprej pete litanije Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim. Ves dan
bo priložnost za spoved. Povabljeni ste, da se v miru in tišini srečate z Gospodom v
zakramentih sv. spovedi in evharistije. Podrobnosti bodo znane v nedeljo, 16. avgusta.

BREZJE – MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

Poleg rednih molitvenih pobud vsako leto obhajamo škofijski molitveni dan za nove
duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Srečanje za ljubljansko nadškofijo bo
potekalo v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču Brezje v soboto, 12. septembra.
To bo najprej dan zahvale za vse, ki že služijo Bogu in ljudem v duhovniškem, diakonskem
in redovniškem ter misijonskem poklicu ali v drugih oblikah Bogu posvečenega življenja.
Obenem bo to dan prošnje. Združeni v molitvi bomo posebej prosili za fante in dekleta iz
naših župnij, ki jih Bog danes kliče, da bi zbrali pogum in si upali tvegati življenje za Gospoda.
Program molitvenega dne:
- 8.30: molitev na trgu pred baziliko Marije Pomagaj,
- 10.30: sveta maša, somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore,
- po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom.
Škofje nas vabijo, da se molitvenega srečanja udeležimo. Iz naše župnije bo peljal poseben avtobus. Odhod bo ob 8.00 uri zjutraj iz Zaloga. Avtobus se bo ustavil tudi na postajah v Lahovčah (8.01), Vopovljah (8.02), Sp. Brniku (8.03), Zg. Brniku (8.4), Cerkljah (8.05),
Dvorjah (8.06) in Češnjevku (8.07). Cena vožnje bo 8 evrov, za otroke je prevoz brezplačen.
Ali čutimo odgovornost do duhovnih poklicev vsaj toliko, da bomo za molitveno srečanje napolnili avtobus? Prijave sprejemamo v župnišču ali po telefonu.
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SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH
GRAD – SV. HELENA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 9. avgusta, ob 10.00.
KRVAVEC – MARIJA SNEŽNA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 16. avgusta, ob 10.00
DVORJE – SV. MIKLAVŽ
V ČAST SV. JERNEJU: v ponedeljek, 24. avgusta, ob 18.00
ŽEGNANJE: v nedeljo, 30. avgusta, ob 10.00
V ČAST SV. TILNU: v torek, 1. septembra, ob 18.00
ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
ŽEGNANJE: na Angelsko nedeljo, 6. septembra, ob 10.00

OBVESTILA
DIAKONSKO POSVEČENJE
Nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM je v četrtek, 25. junija 2020, med sv. mašo ob 10.
uri v župnijski cerkvi Ljubljana – Ježica podelil red diakonata bogoslovcema ljubljanske
nadškofije Petru Čemažarju in Boštjanu Dolinšku.

POSVEČENJE NOVOMAŠNIKOV
Nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM je na slovesni praznik apostolov sv. Petra in
Pavla, 29. junija 2020, med sv. mašo ob 9. uri v ljubljanski stolnici podelil diakonom
mašniško posvečenje. Red prezbiterata so prejeli diakoni ljubljanske nadškofije Anže
Cunk, Martin Leban, Tilen Oberwalder Zupanc, Janez Potisek in Matej Rus. Iz Misijonske družbe – lazaristov pa Rok Vinko Žlender.

VPIS NA ORGLARSKO ŠOLO V LJUBLJANI
Orglarska šola v Ljubljani je ena prvih glasbeno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Delovati je začela leta 1877 in do
leta 1944, ko je bila ukinjena, izobrazila veliko število cerkvenih glasbenikov. V odloku z dne 14. 10. 1970, torej pred 50
leti, je takratni ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik za vodjo
ljubljanskega stolnega kora imenoval Jožeta Trošta in mu naložil nalogo, da v življenje obudi orglarsko šolo.
V današnjem času, polnem številnih ponudb tudi na področju glasbe, ima Orglarska
šola v Ljubljani posebno nalogo. Njena posebnost je v celostnem pristopu, ki ob pouku
orgel vzgaja tudi za liturgično igro ter v ponudbi raznovrstnih teoretičnih predmetov
izobražuje primernega glasbeno-liturgičnega sodelavca. Sprejemni izpit za sprejem v
Orglarsko šolo bo v petek, 25. septembra, ob 17. uri v prostorih šole, na Poljanski 4 v
Ljubljani (Teološka fakulteta). Dodatne informacije po e-pošti: orglarska.sola.lj@rkc.si.
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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.

SPREJEM NOVEGA KAPLANA
Kaplana g. Martina Lebana bomo sprejeli eno od
avgustovskih nedelj, pri deseti sveti maši in mu zaželeli Božjega blagoslova in dobrega počutja v naši
župniji.

KATEHETSKO PISMO STARŠEM IN
VEROUČENCEM
Na internetni strani župnije bo katehetsko pismo
na voljo predvidoma 25. avgusta.

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 8. avgust: Skupina Poženik
SOBOTA, 15. avgust: Druga skupina Cerklje
SOBOTA, 22. avgust: Skupina Trnovlje
SOBOTA, 29. avgust: Prva skupina Stara Cesta
SOBOTA, 5. september: Druga skupina Stara Cesta

BRALCI BERIL:
8. in 9. avgust:
SOBOTA – 19.00: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic
15. in 16. avgust:
SOBOTA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
SOBOTA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic
22. in 23. avgust:
SOBOTA – 19.00: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Tilen Globokar
29. in 30. avgust:
SOBOTA – 19.00: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Lenart Jagodic in Jan Udir
5. in 6. september:
SOBOTA – 19.00: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

