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OB ZAČETKU KATEHETSKEGA LETA
Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate
katehetsko delo!
Vsi lepo pozdravljeni v upanju, da ste si v »korona poletju« vsaj malo odpočili in nabrali novih moči za novo šolsko ter veroučno leto. Kako bo potekalo, koliko bo dela v šoli in veroučnih učilnicah in koliko doma, v zavetju
družine, še ne vemo.
Obdobje epidemije nas je privedlo do novih izkušenj tudi na področju kateheze. Na Slovenskem katehetskem uradu poudarjajo, da je »obdobje korone katehezo vrnilo tja, kjer je njeno osrednje mesto – v družino«.
S katehezo pomagamo posamezniku odkrivati pot do Boga in človeka. Vsi
smo pred izzivom, kako v novih razmerah privesti otroke in mladostnike do
živega odnosa z Jezusom, kar je glavni cilj kateheze. Tako je na začetku novega veroučnega leta pred nami spet vprašanje, kako odraščajočim kristjanom
pokazati svoj odnos do Jezusa Kristusa in
kako z življenjem povedati, da je On naš
Odrešenik.
Dejstvo je, da je koronavirus postal spremljevalec naših življenj in delovanj. Zato
posredovanje evangeljskega sporočila in
omogočanje izkušnje krščanskega življenja v domači družini dobiva vse večji
pomen. Kateheti, katehistinje in katehisti
vam bomo, dragi starši, pri tem poslanstvu
v oporo in pomoč in to po najboljših močeh.
Vpis k verouku bo za vse razrede potekal od 7. do 13. septembra. Z veroukom

bomo začeli štirinajst dni po začetku šolskega pouka. K vpisu naj iz preventivnih razlogov pridejo le starši, brez otrok.
Pri vpisu je treba oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1. razred pa obvezno tudi prijavnico za vpis v 1. razred, ki jo najdete na župnijski spletni strani in
Družinsko knjižico ali krstni list, če otrok ni bil krščen v naši župniji. Ob vpisu bodo na
voljo učbeniki ter delovni in liturgični zvezki. Preverite, ali nimate učbenika že doma,
npr. od starejših otrok.
Hvaležni vam bomo za celoletni prispevek za verouk (dar za enega otroka je dvajset
evrov in trideset za dva ali več vpisanih otrok iz ene družine), iz katerega vsaj delno
krijemo stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov.

Veroučenci naj izberejo vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor,
Slomškovo bralno priznanje itd.) in pri njej vse leto tudi sodelujejo.
Prosimo starše, da otroke vpišete k verouku v času vpisa in ne šele ob začetku
verouka.
Vir: gradivo

OTROŠKI KOTIČEK
Ob začetku novega šolskega in veroučnega leta je prav, da se priporočimo Jezusu
in materi Mariji. Z veseljem nas bosta spremljala na vseh naših poteh, le dovoliti moramo, da stopata z nami vsak dan.
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V Cerkvi imajo različni ljudje različne službe. Kar naštejmo jih nekaj: duhovnik,
bralec, delivec obhajila, pevci, organisti, pa tudi ministranti.
In kakšne naloge imajo ministranti?
Ministrant služi oltarju, Bogu in duhovniku. Spada med tiste, ki oblikujejo bogoslužje. Ker v bližini oltarja opravlja posebne dolžnosti, je prav, da je oblečen v posebno
obleko.
Zagotovo je novo veroučno leto priložnost, ko lahko pristopimo k pripravi na sprejem med nove ministrante. Si pripravljen tudi ti služiti oltarju? Povabljen si, da se pri g.
župniku pozanimaš, kako lahko postaneš ministrant.
Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DMC V NOVEM ŠOLSKEM LETU
V teh dneh že diši po novih zvezkih in sveže zavitih knjigah, na nalepkah pa je poleg
že znanega imena in priimka napisana ena številka več, kot je bila junija, ko smo po
zelo nenavadnem šolskem letu zaključevali šolo.
Poletje, ki se počasi izteka, smo preživeli še kar normalno, le da nismo čisto dobro
vedeli, ali smemo na morje ali je bolje, da ostanemo doma.
Na DMC-ju smo bili v tem poletju zelo aktivni. Na počitniške delavnice je redno
prihajalo od 15 do 20 otrok in imeli smo se zelo »fletno«. V veliko pomoč so nam
bile prostovoljke in kakšen prostovoljec, ki so imeli zanimive ideje za delavnice in so
potem ustvarjali in se igrali skupaj z otroki.
NAJLEPŠA HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ, KI STE NAM MED POČITNICAMI POMAGALI NA POČITNIŠKIH DELAVNICAH ZA OTROKE.
Zeloooooooooooooooooooooooooooooooooo nam je manjkal ORATORIJSKI
vrišč, hrup, petje, smeh, mrgolenje vseh tistih rok, nog, glav, spletanje kitk, zabijanje
žebljev, risanje, bansanje, vodne igre z blatom, otroci, ki svoje animatorje z velikimi
očmi gledajo navzgor in jih ubogajo bolj kot učiteljico v šoli ali starše doma, do zadnjega kotička nabasana dvorana pri improvizaciji jutranje igre, pogled na zdelane, a
srečne animatorje pri čisto prezgodnjih hvalnicah in na tiste reveže, ki se kljub najbolj
glasni budilki in najhitrejšim kolesom niso uspeli udeležiti jutranjega zbora in so si
pridelali čiščenje WC-jev … In še mnogo, mnogo drugih neprecenljivih malenkosti, ki
delajo cerkljanski oratorij vsako leto znova najboljši, najbolj carski in nepozaben, smo
letos pogrešali v Cerkljah.
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AMPAK, tako pač je. In prav nič ne bomo »jamrali«. Tudi letos je bil cerkljanski
oratorij najboljši, kot je v danih razmerah, pač, lahko bil. Najlažje in najbolj enostavno
bi bilo vreči oratorijsko zastavo nazaj na podstrešje (= vreči puško v koruzo) in reči, da
se ne da nič narediti. Vendar animatorji niso storili tega. Kljub omejitvam so naredili
NAJBOLJŠI, NAJBOLJ CARSKI IN PRAV GOTOVO NEPOZABEN CORONA ORATORIJ ZA OTROKE IN ANIMATORJE.
NA DMC-ju SMO PONOSNI NA OBA VODITELJA, DAVIDA IN MARUŠO (Marvid Žlešnik ) IN NA VSE ANIMATORJE, KI SO NAREDILI NAJVEČ, KAR SO LAHKO.
HVALA VAM IN BRAVO. Odlično ste opravili.
Sicer pa v DMC-ju z optimizmom gledamo tudi na čas, ki prihaja.
V torek, 1. 9. 2020, gremo v šolo, ostanemo zdravi, polni energije in se veselimo vseh
odnosov, v katere bomo lahko vstopali »V ŽIVO«. Letošnji spomladanski meseci so
nas naučili, da tehnika, ki jo imamo v tem času na voljo, res omogoča krasne in neverjetne stvari. Nekatere učiteljice so kar preko zaslonov stopale v naše sobe in stanovanja, za k maši se ni bilo treba počesati in si se lahko pred ekran privlekel kar v pižami
zadnjo minuto, ko je župnik že pristopil, med predavanji za starše, pa si lahko zložil še
perilo in pospravil kuhinjo …
Večina pa nas je ugotovila tudi to, da stiki preko zaslonov niso dovolj. Ugotovili
smo, da potrebujemo srečanja »V ŽIVO«, da se vidimo, slišimo, si sežemo v roke, se
objamemo, skregamo in pobotamo.
Zato verjamemo in upamo, da bomo lahko živeli kar se da »V ŽIVO«.
Z novim šolskim letom tako začnemo »v živo« Z ŽE USTALJENIMI DEAJVNOSTMI:
– UČNO POMOČJO (vsak dan 13.00–17.00)
– USTVARJALNIMI DELAVNICAMI (čet. 16.00–18.00)
– IGRALNIMI URICAMI (pet. 10.00–11.30)
– ANGLEŠČINO (pon. 19.00–20.00)
– NEMŠČINO (sre. 20.00–21.00)
– SOBOTNIMI DRUŽENJI ZA MLADE (19.00–22.00)
– OBČASNIMI DRUGIMI DOGODKI
(potopisna predavanja, izmenjevalnica oblačil in drugih stvari, zbiranje
starega papirja, predavanja za starše, pričevanja …).
Ponujamo pa tudi ŠTEVILNE NOVE
AKTIVNOSTI, KI SE BODO ORGANIZIRALE GLEDE NA IZKAZANO ZANIMANJE IN INTERES: tečaj španščine,
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italijanščine, računalniški tečaj (Word, Excel, Facebook, Instagram) in še kaj. Prijave se
še zbirajo.
Za točne termine in podrobnosti glede vseh naših dejavnosti nas spremljajte na
naši spletni in FB strani, naš utrip pa lahko začutite tudi na Instagramu, kjer objavimo
nekaj drobtinic vsega lepega, kar se pri nas dogaja vsak dan.
Pri nas je vsak od vas dobrodošel in vsak lahko najde kaj zase. Lahko prideš kar tako,
lahko pa vsak postane tudi prostovoljec, ki podari nekaj svojega časa, znanja, sposobnosti in talentov drugim. Vsak ima kaj, kar lahko da.
Ker se nekateri otroci šole bolj bojijo, kot veselijo, vas v tem času še posebej vabimo
med prostovoljce učne pomoči. Če se ti zdi, da bi lahko eno ali dve uri na teden
podaril/a enemu otroku, ki mu šola povzroča težave, potem te vabimo, da postaneš
najboljši/-a učitelj/-ica, ki samo uči, cvekov pa ne daje .
Pokličite, pridite, pišite in se nam pridružite pri spreminjanju sveta z majhnimi koraki, brez velikih besed, a zanesljivo v pravo smer. Mi svet spreminjamo na DMC-ju, Trg
Davorina Jenka 14, Cerklje. Veseli bomo tudi vaših korakov.
Želimo vam lep začetek šolskega leta.
Irena Zajec

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Kaj sploh je greh?
Greh je beseda, dejanje ali namera, s katero človek zavestno in hote zavrže tisti
pravi red stvari, ki ga je predvidela Božja ljubezen (KKC 1849–1851, 1871–1872).
Grešiti pomeni več kot zgolj kršiti kakršnakoli pravila, ki jih je postavil kdorkoli.
Greh se svobodno in zavestno obrača proti ljubezni Boga in ga ignorira. Greh je »ljubezen do sebe, ki se stopnjuje do zaničevanja Boga« (sv. Avguštin), in tako v zadnjem,
ekstremnem primeru grešno bitje reče: »Biti hočem kakor Bog« (1Mz 3,5). Kakor greh
mene samega obremenjuje s krivdo, rani in v svojih posledicah uničuje, tako zastruplja
in škoduje tudi mojemu življenjskemu okolju.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
NASVETI OTROKA STARŠEM
NE razvajajte me, saj dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar želim. Samo preizkušam vas.
NE bojte se biti strogi. To mi je všeč. Takoj vem, kaj smem in česa ne smem.
NE bodite grobi z mano, sicer bom mislil, da se samo s silo kaj doseže. Rad bom
upošteval nasvet.
NE bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov in se izogibam vsaki obveznosti.
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NE nasedajte mojemu izzivanju, kadar govorim in delam vse samo zato, da vas razžalostim. Na ta način bi lahko dosegel kakšno »zmago«.
NE bodite preveč žalostni, kadar vam rečem, da vas sovražim. Ne mislim resno,
samo želim, da bi vam bilo žal zaradi tistega, kar ste mi naredili.
NE podcenjujte me. Zaradi tega bom igral »velikega šefa«.
NE delajte stvari, ki jih lahko opravim sam. Zaradi tega se počutim kot dojenček,
utegnil pa bi vas imeti za svoje služabnike.
Naj moje razvade NE pritegnejo vaše pozornosti. To me samo spodbuja, da nadaljujem z njimi.
NE opozarjajte me pred drugimi. Bolj pazljiv bom, če se boste z menoj pogovorili
na štiri oči.
NE razpravljajte o mojem obnašanju med prepirom. Ne vem zakaj, ampak takrat
slabo slišim in mi ni do sodelovanja. Naredite, kar mislite, da je treba, toda pogovorimo se kasneje, v miru.
NE pridigajte mi! Bili bi presenečeni, če bi vedeli, kako dobro vem, kaj je prav in kaj
narobe.
NE dajajte mi občutka, da so moje napake grehi. Moram se naučiti delati napake, ne
da bi pri tem občutil krivdo.
NE pridigajte mi kar naprej, sicer se bom moral narediti gluhega.
NE zahtevajte pojasnil za moje obnašanje. Včasih res ne vem, zakaj sem to storil.
NE precenjujte me. Če me je strah posledic, se utegnem tudi zlagati.
NE pozabite, da rad eksperimentiram. Tako se učim, vas pa prosim, da ste potrpežljivi.
NE varujte me pred posledicami. Na izkušnjah se učim.
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NE bodite preveč pozorni, kadar sem lažje bolan. Lahko bi začel uživati v bolezni, ko
bi začutil, da mi posvečate več pozornosti.
NE zavračajte me, ko želim odgovore na vprašanja. Sicer bom moral spraševati in
poiskati informacije drugje.
NE govorite mi, da ste idealni in nezmotljivi. S takimi je težko živeti.
NE skrbite, če preživimo malo časa skupaj. Važno je, kako ga preživimo.
NIKAR naj moje bojazni ne postanejo vaša tesnoba. Še bolj bom prestrašen. Pokažite mi, da ste hrabri.
NE pozabite, da morem odrasti brez veliko razumevanja in podpore; graja mi nikoli
ne uide, zaslužena pohvala pa.
BODITE moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš prijatelj. Učite me z zgledom, ne s kritiko.
IN poleg vsega zelo vas imam rad, imejte tudi vi mene …
Vir: internetna stran Družina in Življenje

Odšli so …
OB SMRTI ANDREJA LIPARJA SO DAROVALI za svete maše: sodelavci Alpetourja
iz Cerkelj, 8 maš, Viktor in Mira Narobe.
OB SMRTI MARIJE BERGANT SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: sin Ciril, 4 maše,
družina Tomažič, Visoko, Košakovi iz Poženika, sestrične Lojzka, Ančka in Ivanka in
bratranec Tone, 2 maši.
OB SMRTI JUSTINE LESKOVEC SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: sosedje, 4 maše.
OB SMRTI ANE FAJON SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: sosedje z Boršnikove
ulice, 2 maši, sošolci in sošolke iz Cerkelj, 2 maši.
OB SMRTI CILKE ROZMAN SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: Pogačarjevi, 2 maši,
Milena in Milan Traven, 2 maši.
OB SMRTI TONETA ŽELEZNIKARJA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: domači, 3
svete maše, sodelavci porodnišnice Kranj, Marinka z Jezerskega.

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

ZA DOBRO VOLJO
VIOLINIST – »Tako torej pravite, vi ste glasbenik. Katere instrumente pa igrate?« –
»V orkestru prvo, doma pa drugo violino.«
PARKIRIŠČE – »Vsako jutro vstanem dve uri prej in se kar takoj odpeljem proti službi, da
najdem parkirni prostor,« razlaga Jože svojemu sosedu. – »In kaj narediš potem?« sprašuje
sosed. – »Ja, potem se z avtobusom odpeljem domov, da lahko še v miru pozajtrkujem.«
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PARKIRANJE – »Kje si parkirala avtomobil?« zaskrbljeno vpraša oče hčerko, ki je
pred kratkim naredila izpit. – »Pri ruševinah spomenika padlim.« – »Pa saj ta spomenik ni v ruševinah!« – »Je, odkar sem jaz tam parkirala.«
ŠTUDENTSKA – »A tako?! Namesto da bi se pripravljali na izpit, se mirne duše sprehajate z mojo hčerko,« pravi profesor ves iz sebe.« – »Gospod profesor, pa saj ste mi
vendar vi sami priporočili, naj se intenzivneje posvečam vašim delom!«
MOŽ BREZ DELA – Srečko je pravkar ostal brez dela in ker živalski vrt išče novega
sodelavca, z veseljem sprejme novo službo. Moral si bo nadeti kožuh gorile in oponašati to žival, ki je pred kratkim umrla, živalski vrt pa si zaradi varčevanja ne more
umisliti nove. Ko pridejo obiskovalci, mož začne poskakovati kot gorila, se praska kot
gorila in spuščačudne glasove kot gorila. Nekega dne pa mu spodrsne in pade v kletko
leva. Takoj začne klicati na pomoč. Toda lev stopi k njemu, mu položi šapo na ramo in
mu šepetaje pravi: »Molči, sicer bova oba ostala brez dela.«

OBVESTILA
VPIS K VEROUKU
Otroci se bodo vpisali v veroučno šolo po 6. septembru.
Vpis k verouku bo potekal:
- v ponedeljek, 7. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 2. in 3.
razreda,
- v torek, 8. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 4. in 5. razreda,
- v četrtek, 10. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 6. in 7.
razreda,
- v petek, 11. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 8. in 9. razreda,
- v soboto, 12. septembra, od 9. do 12. ure za otroke 1. razreda.
Starši k verouku vpišete vse otroke hkrati v tistem terminu razporeda, ki vam najbolj ustreza. Termini so razdeljeni po razredih zaradi razpršitve vpisa. Komur razpisani
termin ne ustreza, naj pride v terminu, ki mu najbolj ustreza.
Ostale informacije o začetku verouka si preberite v katehetskem pismu.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Obisk starejših in bolnih po domovih bo v torek, 1. septembra, na Šenturški Gori
in petek, 4. septembra, po ostalih vaseh. Če še kdo želi obisk duhovnika, naj sporoči v
župnišče.

ŽUPNIJSKA GOSPODARSKA KOMISIJA se bo sestala v torek, 1. septembra,
po večerni sveti maši (19.45).

SKUPINA ZA PRIPRAVO MISIJONA
Se bo prvič sestala v ponedeljek, 7. septembra, ob 20.00, v Dvorani Jožefa Kvasa.
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SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
V torek, 8. septembra, po sveti maši (19.45) se starši letošnjih birmancev udeležite
srečanja, ki ga bo vodil dramski igralec Gregor Čušin. Po njegovem pričevanju bomo s
starši birmancev pripravili vse potrebno za nemoten potek birme in lepo birmansko
slovesnost.

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 (8.04), 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 in telefonu.

MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA LETA
Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo v Cerkljah prosili v nedeljo, 13.
septembra, pri deseti sveti maši. Otroci ste povabljeni, da s seboj prinesete šolske torbe in potrebščine.

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
V petek, 18. septembra, ob 17.30 bo v župnišču priprava staršev na krst otroka. Krsti
zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja možnosti širjenja okužbe s koronavirusom
potekajo posamezno ob sobotah in nedeljah.
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STIČNA MLADIH

Vseslovensko srečanje katoliških mladih bo letos potekalo po dekanijah v soboto,
19. septembra. V dekaniji Šenčur se bodo mladi srečali pred starodavnim samostanom v Adergasu. Prijave zbiramo v župnišču in na Društvu Družinski in Mladinski
Center Cerklje.

DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

Birma se začne z devetdnevnico in ne v soboto, 26. septembra, ob 10.00. Velika
spodbuda za birmanca je prisotnost staršev, botrov in ostalih družinskih članov pri
obhajanju devetdnevnice. Za birmance je udeležba obvezna: je pred vsemi drugimi
dejavnostmi. Z devetdnevnico začnemo v sredo, 16. septembra.

PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME

Birmanci so na pomembni prelomnici, zapuščajo otroštvo in so pred tem, da postanejo mladinci. Leta, ki so pred njimi, so najbolj odločilna za to, kakšni bodo, ko odrastejo, saj se ravno v tem času postavljajo temelji značaja, osebnosti … In vse dobre stvari,
ki si jih v tem obdobju človek pridobi, izprosi in izmoli, ga spremljajo skozi vse življenje;
lahko pa gredo z njim tudi stvari, ki so v njem zanemarjene, razvade, slaba nagnjenja.
Birma ni praznik samo za družino birmanca, ampak tudi za celotno župnijsko skupnost.
Praznik svete birme bo naša župnija obhajala v soboto, 26. septembra. Podrobna
navodila bodo znana kasneje.

ROMANJE NA KRKO

Zaradi omejitev, ki veljajo zaradi koronavirusa, smo se odločili, da letos ne bomo
romali na Krko.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA

Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih
skupin ter voditelje bibličnih skupin. Namenjena je vsem, ki želijo:
– poglobiti svoje versko znanje,
– narediti nekaj za svojo duhovno rast,
– pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
– poglobiti poznavanje Svetega pisma,
– voditi birmanske in druge skupine.
Voditeljica pastoralne šole v Nadškofiji Ljubljana je s. Tatjana Car, Sveti Duh 244,
4220 Škofja Loka, telefon: 031 679 764, elektronski naslov: tatjana.car@rkc.si.

LITURGIČNI KOLEDAR
8. september: praznik rojstva Device Marije ali mali šmaren. Sv. maše bodo po
prazničnem razporedu.
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13. septembra obhaja svoj praznik, žegnanje, podružnica sv. Florijana v Lahovčah.
Slovesna sveta maša bo ob 8.00. Lahovški zvonovi so letos stari častivrednih 100 let.
Ob žegnanju se bodo letos posebej spomnili častitljive obletnice.
20. septembra obhaja praznik žegnanja Stiška vas. Slovesna sv. maša bo ob 10.00.
21. septembra goduje sv. Matej, apostol in evangelist. V ponedeljek, 21. septembra,
ob 18.00 bo sveta maša njemu v čast na Pšati.
30. septembra: ob godu sv. Hieronima bo sveta maša njemu v čast že v torek,
29. septembra, ob 18.00.
Angeli še obstajajo –
sredi med nami. Na srečo!
Nimajo kril,
a imajo srce za ljudi,
ki jim ne gre dobro.
Imajo odprte oči za ljudi v stiski.
Pomagajo jim na noge.
Skrbijo za živež in pijačo.
Nagovarjajo osamljene.
Obiskujejo bolne in
umirajočih ne puščajo samih.
Ko jih ne bi bilo,
mnogi ne bi našli pomoči.
Še so angeli na svetu.
A ob številnih človeških stiskah
bi jih lahko bilo veliko več.
Tudi v tebi se skriva angel,
ki lahko nemočnim daje pogum.
Tudi v tvoji bližini so ljudje,
ki potrebujejo angela.
Ljudje, ki potrebujejo tebe!
				 Phil
Bosmans
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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.

VABILO K MINISTRANTSKI SKUPINI
IN OTROŠKEMU PEVSKEMU ZBORU
Fantje, ki želite ministrirati in obiskujete vsaj prvi
razred veroučne šole, se lahko pridružite ministrantski skupini. Otroke vabimo tudi k petju v župnijskem otroškem pevskem zboru. Vsak član župnije
ima pravico in dolžnost po svojih močeh sodelovati
v življenju župnije. Ministrantska skupina in otroški
pevski zbor sta za župnijo zelo pomembna. Starši,
spodbudite svoje otroke k ministriranju in petju.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 12. september: Prva skupina Cerklje
SOBOTA, 19. september: Skupina Češnjevek
PETEK, 25. september: Starši birmancev
SOBOTA, 3. oktober: Skupina Pšata – Sp. Brnik

BRALCI BERIL:
12. in 13. september:
SOBOTA – 19.00: Amadej in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Anica Žagar
19. in 20. september:
SOBOTA – 19.00: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar
26. in 27. september:
SOBOTA – 19.00: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik
3. in 4. oktober:
SOBOTA – 19.00: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

