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Trg Davorina Jenka 14
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Telefon
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041 650 620

E-naslov
jernej.marenk@rkc.si
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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 oktober 2020 številka: 9

»CERKEV BREZ OTROŠKEGA JOKA 
JE CERKEV BREZ PRIHODNOSTI«

KDAJ Z OTROKOM K MAŠI?
Gotovo ni rešitev, da otrok ostane doma. Papež Benedikt XVI. je posebej 

poudaril pomen obiskovanja maše s celo družino. To je priporočal tudi psi-
hoterapevt Bogdan Žorž: »Otroke 
pripeljemo k maši že kot dojenčke. 
Seveda še ne morejo sodelovati in z 
jokom ali oglašanjem lahko motijo 
bogoslužje, zato je treba prilagoditi 
sodelovanje, da bo čim manj mote-
če okolju.«

KAJ LAHKO STORIMO ŽE PRED MAŠO?
Seveda je to lažje reči kot storiti. A veliko se da za otrokovo mirnost storiti 

že pred mašo. Recimo že tako, da pride tja sit in odžejan. In s tehtnim raz-
mislekom, katera maša (če je možnost izbire) bo najprimernejša za otroka.

Bogdan Žorž priporoča tudi 
vnaprejšnje učenje poslušanja, 
prilagajanja različnim okoliščinam 
in vztrajnosti. To lahko še dodat-
no ponazorimo s posebnimi »za 
k mašnimi oblačili«, ki jih otrok 
obleče le v nedeljo.

Špela, mama treh otrok, pove: »Prepričana sem, da je lahko otrok eno uro 
na teden pri miru, kar jim tudi povem. Verjamem pa, da k miru pri maši po-
maga tudi dnevna domača molitev.« Z večjimi otroki lahko berila in evan-

Enkrat se bo otrok moral 
navaditi primernega vedenja v 
cerkvi in najbolje je, da ga na 
to navadimo čim prej.

Veliko pomaga, da otrokom 
razumljivo razložimo, da 
gremo k maši, kjer se bomo 
srečali z Jezusom, in je zato 
potrebna zbranost in tišina.
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gelij na primer preberemo že pred mašo in jim tako pomagamo, da bodo lažje sledili 
dogajanju.

UMIRJANJE ALI VZGOJA ZA SPOŠTOVANJE?
Mnogi starši za umirjanje instinktivno posežejo po različnih predmetih (hrana, 

igrače, knjige), ki bi otroka zamotili. Toda vrečke s hrano šumijo, hrano lahko nasme-
ti ali popaca po cerkvi, večina igrač piska, ropota 
ali šumi, prav tako knjige. Svoj pomislek izrazi tudi 
mama Tina: »Po moji izkušnji so otroci z igračami 
bolj problematični, ker se naveličajo ali postanejo 
glasni, ko se igrajo. Zdi se mi bolje, da se navadijo slediti dogajanju, da se zavedajo, da 
smo pri maši tiho.« Kar podpre tudi Bogdan Žorž: »Umirjanje s hrano ali igračami je 
del permisivne drže.«

Mnogo staršev med mašo priporoča sedenje 
v prvih vrstah, da se otrok čuti blizu dogajanju in 
mu laže sledi. Vendar je ob tem pomembno, da tudi 
sami zbrano sodelujemo pri bogoslužju. Otroci 
namreč hitro začutijo, ali starš ni pri stvari. Žorž ob tem dodaja, da je najboljše vzgoj-
no sredstvo zgled: »Mati, ki se med mašo ves čas ukvarja s svojim otrokom (in to op-
ravičuje s tem, da ga »želi umirjati«), pač ne daje dobrega zgleda! Mati naj sodeluje pri 
maši – in otrok mora to spoštovati.« Torej ne glede na otrokov nemir odgovarjajmo, 
vstajajmo in predvsem pojmo pesmi, tudi če petje ni ljudsko.

Kaj pa, če je kljub vsemu trudu otrok še vedno siten, nemiren, glasen? In kje sploh 
je meja, kdaj je otrok preveč »poreden«? Nekateri starši se z otrokom vred odstra-
nijo iz cerkve že, če ta malo glasneje govori, drugi vztrajajo v klopi tudi, ko se ta že več 
minut glasno joče. Verjetno je prava neka srednja pot, ki se razlikuje od otroka do 
otroka.

NEUSPEHOV SI NE ŽENIMO K SRCU
Vsi vemo, da predšolski otroci popolnoma pri miru in tiho ne bodo, zato lahko 

od ljudi, ki sedijo okrog nas, pričakujemo nekaj razumevanja. Ljudje, ki vso mašo 
premišljujejo samo o tem, kako nevzgojeno se vedejo otroci pri maši, bi morali najprej 

pomesti pred svojim pragom.
Podobno velja, če se nad otroškim 

čebljanjem in jokom pritoži duhov-
nik. Eden izmed njih je nekoč dejal, da 
je cerkev brez otroškega joka tudi 
cerkev brez prihodnosti in moramo 
biti zato zanj hvaležni.

In kadar gre res vse narobe, si ne 
ženimo preveč k srcu. Za nekaj mi-
nut zapustimo cerkev, da se otrok (ot-

„Umirjanje“ s hrano 
ali igračami je del 
permisivne drže.

Mati, ki se med mašo 
ves čas ukvarja s svojim 
otrokom, pač ne daje 
dobrega zgleda!
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roci) umiri(jo), in se nato čim prej in čim bolj mirno vrnimo. Morda Jezus pač ni želel, 
da danes dobimo nekaj svojih trenutkov tihe molitve po obhajilu, pač pa, da nekoliko 
zrastemo v potrpljenju. Naj nas to ne odvrne, da bi jih spet pripeljali! Gotovo bo 
naslednjič bolje.

VIR: www.iskreni.net, napisala Lucija Čakš

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši ne-

beški materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice 
– duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem 
cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših jesenskih 
rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, 
ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zras-
la iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. 
Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je 

obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. 

Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo 
predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. 
Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji združili svoje po-
morske sile in se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo 
rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje.

7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško 
ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je nas-
lednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik »Marije 
Zmagovalke«. Gregor XIII. je spominski dan dal preimenovati v »praznik naše ljube 
Gospe rožnega venca«, papež Leon XIII. pa je celoten mesec oktober razglasil za me-
sec rožnega venca. 

Vir: Svetnik za vsak dan II.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DMC V SEPTEMBRU IN DOGODKI V OKTOBRU
Mesec september je bil pri nas zelo pester in raznolik. Na polno smo že začeli z 

učno pomočjo, neformalnim druženjem in delavnicami. Vsako popoldne je v naših 
prostorih zagnanost pri domačih nalogah, vrvež pri igrah, nekateri pa pridejo sem 
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le na klepet ali v tople 
prostore, ko čakajo na 
avtobus. V mesecu sep-
tembru smo sodelovali 
tudi na tradicionalni 
Stični mladih, ki je le-
tošnje leto potekala po 
dekanijah – naša je bila 
v Adergasu. Bila je res 
velika udeležba in ime-
li smo se super. Več ste 
lahko že sproti sledili na 
naši FB strani DMCja 

in Instagramu. Septembra pa smo naše de-
javnosti DMCja predstavili mladim v župniji 
Krka – Muljava.

Ob občinskem prazniku sta Oratorij 
Cerklje in DMC letos prejela občinsko nagra-
do. Že od vsega začetka sooblikujemo veliko 
in nepozabno zgodbo … v vseh teh letih se 
je zvrstilo že ogromno otrok, animatorjev in 
ljudi, ki so na tak ali drugačen način sodelo-
vali. Zahvala za to gre vsem, ki ste to zgodbo 
začeli, tistim, ki jo pišete danes in vsem tistim, 
ki jo boste nadaljevali v prihodnje. Hvalaaa 
vsem in vsakemu posebej.

Meseci, ki so pred nami, bodo zopet aktiv-
ni in pestri. V mesecu oktobru začnemo s te-
čaji angleščine, italijanščine ter dvema skupi-

nama računalništva. Ob četrt-
kih zopet potekajo Ustvarjalne 
delavnice od 16.00 do 18.00. 
Vsak petek dopoldne od 10.00 
do 11.30 pa imamo Igralne 
urice & Druženje za mamice 
na porodniškem dopustu. Za 
četrtke in petke vas lepo pova-
bimo, saj si želimo, da se druži 
čim več otrok in mamic.
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Tudi na mlade nismo pozabili. Ob sobotah ob 20.00 (v zimskem času ob 19.00) ima 
kaplan mladinska srečanja. Takoj za tem (beri ob 21.00, v zimskem času ob 20.00) pa 
se bo odvijal Večerni del. Čakajo vas prijetna druženja, enkrat mesečno pa bodo le-ta 
tematska. 

V popoldanskem delu pa že poteka učna pomoč. Lahko se nam pridružite kot pro-
stovoljci. Potrebujemo pa tudi izvajalca tečaja za španščino in nemščino ter prosto-
voljca za pomoč pri angleščini. Če se kdo čuti nagovorjenega, prav lepo povabljen, da 
se pridruži in s svojim talentom pomaga drugim. Za vse informacije smo na voljo po 
telefonu 041 945 604 ali po mailu mc.cerklje@gmail.com.

Andreja Urh, Akademija prostovoljstva

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
ISKRA UPANJA

Dobri Bog, tolikokrat se mi vse zdi brezupno.
Toliko sem že delal/a na sebi,  
toda pogosto se mi zdi,
da stopicam na mestu.
Vedno znova ponavljam iste napake.
Strah me je, da bi ostal/a sam/a.
Odkar me je zapustila/zapustil moja/moj 
prijateljica/prijatelj,
se bojim navezovati nov odnos.

Tudi moja prihodnost ni videti preveč rožnata.
Zapirajo delovna mesta, odpuščajo delavce.
Sploh ne vem, kaj naj študiram, katero smer naj izberem,
da bom našel/la delo, ki me bo izpolnjevalo.
Kako naj živim poln/a upanja, kakor so to zmogli številni verni ljudje?

Svoje upanje so usmerili na Jezusov prihod.
Tako jim zemeljski cilji niso bili tako pomembni.
Pa ni to beg pred resničnostjo? Na kaj naj upam?
Da, Gospod, vate zaupam. Ne razočaraj me v mojem upanju!

Po: Anselmu Grünu

JESEN ŽIVLJENJA
VZNEMIRJENJE UTRUJA

Vsak letni čas ima drugačen vpliv na človeka. Nekateri ljudje so bolj, drugi manj 
sposobni usmerjati življenje in krepiti svoje telesne in duševne moči. Stežka se nečesa 
privadimo, že je pred nami nekaj novega. Pogosto nas vznemirijo dogodki in novice. 
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Sprejemajte jih kot »muhe enodnevnice« in se jim nasmej-
te. Ob raznih srečanjih si zamislimo, kako in s čim si bomo 
polepšali naslednji dan. Poiščimo si delo, ki ga še zmoremo, 
pomagajmo si, sodelujmo na srečanjih z mlajšimi.

Če smo odvisni od tuje pomoči, ne pozabimo na besedi 
hvala in prosim in opravičilo. Vedeti moramo, da ima opra-
vičilo, izrečeno ob pravem času, močen učinek. Opravičilo 
je nujno za sožitje med ljudmi, človeka osvobaja in vodi v 
njegovo dobro.

Odšli so …
OB SMRTI MIHAELE LIKOZAR SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: nečaki Franci, 

Mira in Tanja, 3 maše.
OB SMRTI MARIJE KROPIVNIK SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: vnuki, 8 maš, 

sosedje, 6 maš, Sršenovi, 6 maš, bratje in sestre, 5 maš, člani »B« PGD Zg. Brnik, 4 maše, 
prijatelji, 4 maše, Prigozdnikovi, 3 maše, Petričevi, 2 maši, Igor Kosec z družino, 2 maši, 
nečaki in nečakinje, Anton Štupar, Toni Kosec z družino, Peter, Marinka, Tončka, Ani 
in Tone, Španovi iz Vopovelj, Ambroževi iz Lahovč, Kropivnikovi iz Lipelj, Kristina in 
Franc Jereb iz Šmarce, družina Šmajc. Za gregorijanske maše so darovali domači. Za 
gregorijanske maše so darovali tudi bratje, sestre in nečaki.

OB SMRTI BOGOMIRA JOSIPA BIZILJA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: sosed-
je, 3 maše.

OB SMRTI ANE FERJAN SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: nečaki, Vera Nemec, 
Meri z družino in Slavka.

OB SMRTI ŠTEFKE ŠPENKO SO DAROVALI za svete maše: sestra Slavka, 2 maši, 
nečakinja Mira z družino, 2 maši, nečak Bojan, 2 maši, Stane Špenko.

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

ZA DOBRO VOLJO
Dragi sin!

To pismo ti pišem, da bi vedel, da ti pišem. Če dobiš to pismo, pomeni, da je dobro 
prispelo. Če ga ne dobiš, mi javi, da ti ga ponovno pošljem. Počasi pišem, ker vem, da 
počasi bereš.

Zadnjič je tvoj oče v časopisu prebral, da se, statistično gledano, največ prometnih 
nesreč zgodi en kilometer od doma. Zato smo se preselili nekaj ulic naprej.

Vreme je tukaj kar dobro. Prejšnji teden je samo dvakrat deževalo. Prvič je padalo 
tri, naslednjič pa štiri dni.
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V zvezi z jakno, ki si jo tako želiš, je stric Peter povedal, da 
naj odrežemo vse gumbe, preden ti jo pošljemo, saj so gum-
bi zelo težki in bi bila poštnina draga. Gumbe sem odrezala, 
in če jih boš potreboval, jih lahko najdeš v žepu, kamor sem 
jih spravila.

Potem ko smo pokopali tvojega dedka, smo ob čiščenju 
hiše našli njegovo truplo. Bilo je v omari od tistega dne, ko je 
dedek zmagal pri igri skrivalnic.

Pred nekaj dnevi je eksplodirala jeklenka plina v kuhi-
nji. Tvojega očeta in mene je vrglo skozi okno na dvorišče. 
Kakšno doživetje! Po tolikih letih sva končno šla enkrat sku-
paj ven.

In če že pišem o tvojem očetu. Dobil je novo delo! Zelo je ponosen, saj vodi okrog 
500 ljudi. Zaposlili so ga na mestnem pokopališču, kjer skrbi za travo.

Tvoja sestra Julija, saj veš, tista, ki se je poročila s svojim možem, je končno rodila. Za 
spol sicer še ne vemo, tako da za zdaj ne vem, ali si postal stric ali teta. Če bo punčka, 
jo bo tvoja sestra poimenovala po meni. Vseeno se mi zdi čudno, da bo svoji hčerki 
rekla »mama«.

Tvoj stric Pavel se je oženil. Cele dneve moli pred ženo, ker je devica. Strica Karla pa 
sploh več ne videvamo, odkar je prejšnje leto umrl.

In da ne govorim o tvojem bratu Janezu. Grozen je. Zaklenil je avtomobilska vrata, 
ključi pa so ostali v avtu. S taksijem je moral domov po rezervo, da nas je potem lahko 
odklenil iz avta. Katastrofa!!!

Če boš kaj videl teto Lizo, jo pozdravi, v nasprotnem pa ni treba reči nič.
Mama te ima rada.

P.S.: Hotela sem ti poslati nekaj denarja, pa sem že zaprla kuverto!

OBVESTILA
MLADINSKA SREČANJA ZA SREDNJEŠOLCE

Mladinska srečanja za srednješolce so ob sobotah ob 19.00. Srečanja vodi g. kaplan 
Martin. Ob različnih temah bomo v pogovoru, molitvi, druženju … odkrivali neznane 
stvari in hkrati z osebnimi izkušnjami bogatili drug drugega. Lepo povabljeni.

MOŠKA SKUPINA SV. JOŽEFA
V naši župniji se začenja tretja sezona delovanja moške skupina Možje sv. Jožefa, ki 

deluje pod duhovnim okriljem p. dr. Viljema Lovšeta. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 
5. oktobra, po večerni sveti maši v dvorani Jožefa Kvasa. Več informacij najdete na 
župnijski spletni strani pod rubriko Dejavnosti/Moška duhovnost/P. dr. Viljem Lovše: 
V nas so moči, ki se jih niti ne zavedamo. Vabljeni novi člani. 
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KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vse-

bine? KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA vabi k vpisu. 
Spletna stran: http://kps.rkc.si/nadskofija-ljubljana/.

Dodatne informacije: s. Tatjana Car uršulinka, univ. 
dipl. teol., Ul. Josipine Turnograjske 8, p. p. 1618, 1001 
Ljubljana, telefon: 031/679 764, elektronski naslov: ta-
tjana.car@rkc.si

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V oktobru bodo birmanci vsak večer ob 19.00 vodili molitev rožnega venca. Nada-

ljevali bomo z obhajanjem svete maše.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE
Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da 

bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« (nadškof dr. Alojzij Šuštar)
Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja življenjskega smisla, cilja, upanj 

in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo 
druge. Učimo se živeti drug z drugim. Učimo se živeti za Drugega.

Ko letos mineva 100 let od rojstva dr. Alojzija Šuštarja, njegova duhovna dediščina 
zelo aktualno nagovarja vse nas, ki živimo v deželi pod Triglavom. S svojim zgledom in 
svojo besedo nas tudi danes vabi, da bi si bili dobri in plemeniti sopotniki na skupni 
poti, ki se je pred 30 leti odprla pred nami, z njegovo veliko pomočjo.
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PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE
Na praznik Rožnovenske Matere Božje, 7. oktobra, se bo ob 18.00 v brezjanski bazi-

liki Marije Pomagaj začela molitev svetlega in veselega dela rožnega venca. Sveto mašo 
ob 19. 00bo daroval cistercijanski opat p. Maksimiljan File.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Srečanje ŽPS-ja bo v četrtek, 15. oktobra, po sveti maši v dvorani Jožefa Kvasa. Člane 

ŽPS-ja prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite.

PRIPRAVA NA KRST IN KRŠČEVANJE
Priprava na krst bo v petek, 16. oktobra, ob 17.30.

ŽEGNANJE PRI SV. LENARTU
Žegnanje pri sv. Lenartu, zavetniku naše lenarške podružnice, bomo obhajali v ne-

deljo, 18. oktobra.

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnje obhajanje misijonske nedelje bo potekalo 

18. oktobra 2020. Ob tej priložnosti bo tudi nabirka za 
misijone, ki se izvaja po vsem svetu. Zbrani darovi bodo 
poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer 
jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah.

Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko ne-
deljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo 
vseh kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva tvori-
jo laiki, je letošnji poudarek namenjen ravno vam. Molit-
vena ura je posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu sloven-
skemu laiškemu misijonarju. 

ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
Na žegnanjsko nedeljo, 25. oktobra, obhajata praznik žegnanja dve naši cerkvi: župnij-

ska in podružnica na Spodnjem Brniku. V Cerkljah bo ob 10. uri sv. mašo daroval naš 
rojak g. Marko Košnik, inšpektor salezijancev. Med mašo bo običajni »ofer« za cerkev.

BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL NA SP. BRNIKU
Na Sp. Brniku bo g. nadškof Stanislav Zore na žegnanjsko nedeljo blagoslovil obnov-

ljeno streho turna podružnične cerkve in obnovljene postaje križevega pota. Sredstva 
za obnovo strehe turna so poleg Občine Cerklje na Gorenjskem darovali vaščani Sp. 
Brnika in Vopovelj. Obnovo križevega pota je z darom omogočila ga. Ivanka Stare. 
Sveta maša bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 10.00.
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SREČANJE KLJUČARJEV NAŠIH CERKVA
V ponedeljek, 26. oktobra, ob 19.00 ste ključarji naših cerkva povabljeni v Dvorano 

Jožefa Kvasa na redno letno srečanje.

DAROVANJE ZA VAŠE DUHOVNIKE
Po sklepu Župnijske gospodarske komisije je na zahvalno nedeljo, 8. novembra, pri 

vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše duhovnike. Na podružnicah bo »ofer« name-
njen duhovnim pomočnikom, ki tam opravljajo svojo duhovniško službo, v župnijski 
cerkvi pa g. župniku in g. kaplanu. Vnaprej hvala in Bog plačaj za vašo dobroto.

VINCENCIJEV KOLEDAR
Zaradi ukrepov ob epidemiji nam člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 

dobrote nov Vincencijev koledar predstavljajo preko pisane besede. Letošnji koledar 
nosi naslov »Sadovi narave«. Misel o tem, kaj vse nam daje narava, nas spodbuja, da 
smo nanjo pozorni in Bogu hvaležni skozi vse leto. Nastale so fotografije različnih sa-
dežev, semen in drugih darov z željo, da tudi v nas prebudijo hvaležnost nad Božjimi 
darovi. 

Vabimo vas, da vzamete koledar in po svojih zmožnostih podprete delo društva. 
Priporočen prispevek je 10 evrov. 

Koledar vas čaka pri izhodu iz cerkve skupaj s priloženimi položnicami. Nakazilo 
položnic na pošti je brez provizije. Člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote se nam iskreno zahvaljujejo za vsak dar.

LITURGIČNI KOLEDAR
SV. MAŠE ZA DRAGE POKOJNE

S koncem oktobra bomo začeli obhajati maše za drage pokojne po soseskah. Svete 
maše bodo opravljene po naslednjem razporedu:

-  Dvorje: torek, 27. oktober, ob 18.00,
-  Stiška vas: četrtek, 29. oktober, ob 18.00,
-  Cerklje: ponedeljek, 2. november, ob 18.00, za pokojne iz Cerkelj,  

Vašce in Pšenične Police,
-  Grad: torek, 3. november, ob 18.00,
-  Pšata: četrtek, 5. november, ob 18.00,
-  Sv. Ambrož: sobota, 7. november, ob 8.00,
-  Zg. Brnik: četrtek, 12. november, ob 18.00,
-  Štefanja Gora: sobota, 14. november, ob 8.00,
-  Šmartno: torek, 17. november, ob 18.00, za pokojne iz Šmartnega,  

Glinj in Poženika.



11

Tako prepeva sv. Frančišek v svoji  
»Sončni pesmi«:
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, 
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov …
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, 
posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas …

Tebe, najvišji odseva.
Hvaljen, moj Gospod, v bratu večeru in zvezdah …
Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku …
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi …
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki kakor mati nas hrani …
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti …
Hvalite in poveličujte mojega Gospoda …

Prevod: Vital Vodušek



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 ČISTI:
SOBOTA, 10. oktober: 
Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 17. oktober: 
Druga skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 24. oktober: 
Prva skupina Dvorje
SOBOTA, 31. oktober: 
Druga skupina Dvorje
SOBOTA, 7. november: 
Tretja skupina Dvorje

BRALCI BOŽJE BESEDE
10. in 11. oktober

SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

17. in 18. oktober
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Josip Mihalic in Miha Zevnik

24. in 25. oktober
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Lenart Jagodic in Jan Udir

31. oktober in 1. november
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

7. in 8. november
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar


