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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 december 2020 številka: 11

PUSTOLOVŠČINA, KI SE IMENUJE ADVENT
Kdor hoče razumeti skrivnost božiča, ta potrebuje advent – potrebuje 

čas, v katerem smo povabljeni, da se učimo na novo živeti, da se znova 
spustimo v skrivnost, ki se imenuje živ-
ljenje. Kdor hoče resnično praznovati 
božič, potrebuje pustolovščino adven-
ta, da se božič lahko rodi. Šele, ko slišiš 
neizrečeno, ko zaupaš neverjetnemu, 
ko se premakneš, ko se odpraviš na 
pot, lahko resnično doživiš božič.

Kdor dojema advent le kot časovni 
okvir, ta je božič v osnovi napačno razumel – in pravega božiča ne bo mogel 
praznovati. Advent hoče biti več kot čas, več kot tedni pred svetim večerom. 
Advent je priprava na življenje.

Vse podobe in simboli, ki so povezani z adventom, nas opozarjajo na to. 
Adventne pesmi so pesmi upanja in hrepenenja. In tega hrepenenja po življe-
nju ne smemo omejiti na nekaj tednov v letu, ki so povrhu še prežeti s pretira-
no dejavnostjo in hitenjem. Adventno živimo 365 dni v letu!

V vsakdanu vedno znova izgubljamo svoje hrepenenje – tako potrebuje-
mo ta čas, Božjo besedo pri mašah, svetlobo svečk in adventne pesmi, da se 
spomnimo na to, kdo smo. Potrebujemo advent, da se naučimo adventno 
živeti. Iz pustolovščine adventa se učimo za pustolovščino življenja. Potrebu-
jemo konkretni praznik, potrebujemo te tedne, da se vedno znova uvajamo v 
upanja polno življenjsko držo in naravnanost.

To, kar v teh dneh živimo, naj nam pomaga, da bomo tudi enajst mesecev 
leta preživeli v tem duhu. V tem je sreča adventa. Zato ga ne smemo izpustiti, 
da bi nam kar tako pobegnil.

Andrea Schwarz
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
NAJ MOLITEV

Že imate izbrano naj molitev, dragi otroci? Pa 
vi, dragi starši in vsi odrasli, ki morda prebirate 
te vrstice? Moja najljubša molitev je »O, Gospa 
moja, o, Mati moja, tebi se vsega darujem.« 
Mami me še zdaj prime za roke in skupaj »potu-
jeva« po telesu, ko moliva. Ustaviva se pri očeh 
in prosiva, da bi znali videti v ljudeh najprej dob-
ro. Primeva se za ušesa in jih pripraviva za poslu-
šanje. Kako lepo je, če si prisluhnemo, če mi star-
ša dovolita, da povem svojo zgodbo do konca. S 
prsti se rahlo dotakneva ustnic, ki jih uporabiva 
neštetokrat v dnevu. Ko se pogledava, veva, da 

se tudi spreva. Takrat mi je hudo in ko zmorem, se moje ustnice odprejo v veliki proš-
nji, da mi mamica oprosti. Tudi jaz sem ji že odpustila. Ste začudeni? Slabo sem igrala 
citre, pa je bila jezna in me je oštela, da premalo vadim. Jaz pa sem vadila, a mi vseeno 
ni šlo. Ni mi verjela. Potem ji je ati povedal, da me je slišal, zato je prišla do mene in se 
mi opravičila. Odleglo mi je in bila sem ji zelo hvaležna. In zdaj smo pri srcu. Tam se 
dogaja mnogo stvari. Midve prosiva Marijo, da bi imeli čisto srce, kot je njeno, in da 
bi bili ljubeznivi kot ona. Prosiva jo tudi, da bi znali imeti Boga radi, kot ga ima ona. 
Nato se primeva in objameva, kar pomeni, da želiva od glave do pet pripadati nebeški 
materi Mariji. S kazanjem sem se kot majhna deklica hitro naučila to molitev, zdaj pa 
se mi zdi fino, ker mi pomaga, da česa ne izpustim, ko z mamico prosiva Marijo, se ji 
zahvaliva ter se ji izročiva v varstvo. 

Kadar je treba v zelo kratkem času zaviti veliko količino daril, se hitro znajdemo v 
neredu, kot ga prikazuje spodnja slika. Pomagaj razvozlati zmedo z okrasnimi trakovi. 
Kateri konec traku spada na kateri klobčič?
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DMC MALO DRUGAČE
Zopet smo v času, ko se naše dejavnosti izvajajo predvsem virtualno. Vendar nič 

zato, ogromno dogodkov in aktivnosti imamo na voljo za vse vas. Pri tem lahko poi-
ščemo tudi kakšno prednost, ena je že ta, da si večino vsebin lahko ogledaš, ko imaš 
čas. Ni to super?  

V preteklem mesecu smo imeli sklop predavanj oz. 
pričevanj. Z nami je bil logoped Benjamin Vogrič, ki 
nam je predstavil pravilne tehnike; Aleš Sečnik, ki je z 
nami delil življenjsko preizkušnjo; Helena Rozman je 
povedala, kako si pri petih otrocih najde čas zase ter 
Jože Poje, ki nas je popeljal v Severno Korejo. Vsem 
hvala za udeležbo in sodelovanje.

Tudi izdelava adventnih venčkov je potekala letošnje leto nekoliko drugače. Posneli 
smo 3 ideje za izdelavo adventnega venčka doma. Po ali ob ogledu filmčka ste si lahko 
izdelali adventni venček. Hvala Ani, Lani, Auri in Andreji za posnetke.

Z Župnijo Cerklje in Misijonskim središčem Slovenije smo pripravili Adventni kole-
dar preko spleta. Ta poteka preko Youtube kanala Župnije Cerklje. Še vedno ga lahko 
spremljate. Vsak dan ena družina ali animator prebere zgodbo iz adventnega koledar-
ja. Poleg pa vključijo še dobro delo ali pozornost, ki jo doma ali v bližnji okolici lah-

ko pripraviš za drugega. Poglej in nam 
sledi. 

V teh časih smo za vse informacije 
na voljo po telefonu 041 945 604 ali po 
mejlu mc.cerklje@gmail.com. Dnevno 
pa objavljamo na našem Instagram 
profilu dmc_cerklje, Facebook strani 
Društvo DMC ter na spletni strani. Za 
zdaj se vidimo na teh kanalih, ko pa bo 
mogoče, pa tudi v živo.

Prijeten in doživet adventni čas vam 
želimo.

Andreja Urh,  
Akademija prostovoljstva

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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JESEN ŽIVLJENJA
DOLGOČASJE

Upokojenci se pogosto izgovarjamo, da imamo premalo 
časa. Dan nam vse prehitro mine in tako ne moremo postori-
ti vsega, kar smo načrtovali. Prav v tem je smisel zadovoljstva 
v starosti, ne glede na leta. Potrebno je, da človek na različne 
načine osmisli vsak dan, kar mu olajša dejavnosti, ki se mu 
zdijo pomembne.

Psihologi ugotavljajo, da starejši, ki ohranijo zanimanje za 
svet okoli sebe, živijo bolj zdravo kot njihovi vrstniki, ki se 
vdajo nespodbudnemu življenju in pomanjkanju socialnega 
stika z ljudmi. Če dobro prisluhnemo ljudem iz svojega oko-

lja, bomo zaznali kar precej pritožb zaradi dolgočasja. Take so pripombe: »Moje življe-
nje je en sam dolgčas, nimam česa početi, samota in dolgočasje me ubijata, počutim 
se kot izgubljen v raju.« 

Ne prepustimo se temu negativnemu čustvu in poiščimo dejavnost, ki nas motivira. 
Nemoteno delo, vnovičen stik z znanci, branje, poslušanje glasbe, vse to lahko omili 
ali prežene dolgčas. Še najbolj blagodejno pa deluje stik z naravo. Da se rešimo dol-
gočasja, nam najbolj zaleže to, da komu pomagamo pri delu. Že zahvala nam povrne 
dobro voljo. Dolgočasje je neizpolnjena želja po zadovoljivi dejavnosti. Veliko vzrokov 
pripomore k temu, da nismo sposobni česa primernega početi s seboj. Številnim, ki se 
dolgočasijo, manjka osredotočenost na želeni cilj. Ko se človek dolgočasi, mora najprej 
pomisliti, da je to znak, da mora v svojem življenju nekaj spremeniti.

Dolgočasja ne bodo pregnali drugi. Lahko ga le sami! Zaupajmo vase. Celo v visoki 
starosti je mogoče uspešno zapolniti čas in odganjati dolgočasje. Vsak zase razmisli-
mo, kako napolniti notranjo praznino, da preženemo dolgčas.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
SODBA OB KONCU ČASOV ali KJE BOM JAZ?

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na 
prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih … 

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ‚Pridite 
blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kra-
ljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti 
lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste 
mi dali piti …‘

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ‚Proč 
izpred mene … Kajti lačen sem bil in mi niste dali 
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jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti …‘ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno 
življenje.« (Mt 25,31-46)

Ali mi to izprašuje vest? Se zavedam, da imajo moje izbire vpliv na mojo večnost? Se 
zavedam, da je Bog pravičen in pozna moje ravnanje? Se zavedam, da ni srednje poti? 
Vem, da bo na dan sodbe vse na tehtnici? Ali mislim, da me bo Bog ‚spustil v nebesa‘ 
kar tako? Opazim »lačnega ali žejnega ali popotnega ali nagega ali bolnega ali v 
ječi« (Mt 25,44)? Za koga delam in se trudim? Če delam le zase, četudi govorim »Gos-
pod, Gospod …« (Mt 7,22), mi nič ne koristi.

Kdo je danes zares »lačen in žejen«? Mar ni moj bližnji največkrat lačen moje 
pozornosti, mojega časa, mojega trenutka zanj, mojega srca …?

Kdo je danes »popotni«? Mar ni to vsak, ki izgubljeno tava skozi stres in kaos 
vsakdana in nima časa, da bi se za hip ustavil in premislil o sebi in svojih vrednotah?

Kdo je v resnici »nag«? Mar niso nagi tisti, ki so oropani človeškega dostojanstva, 
in tisti, ki so jih popredmetili (žene, ki so zaradi lepote svojega telesa postale predmet 
trgovanja, namesto da bi bile deležne spoštovanja)?

Kdo so danes v resnici »bolni«? Mar niso ranjeni in bolni vsi zavrženi, nerazumlje-
ni in zapuščeni, otroci, matere, očetje, možje in žene iz razbitih družin? Koliko je med 
nami zapuščenih, razžaljenih, ponižanih in objokanih, ki so doživeli krivico …?

Kdo je danes zares »jetnik«? Mar nismo jetniki vsi, ki molče prenašamo laži, pod-
tikanja, sprenevedanja, krivice in preganjanja – napade na človekovo dostojanstvo? 
Mar nismo sužnji strahu, da nam bo vzeto še to malo, kar mislimo, da imamo?

Fabrice Hadjadj pravi: »Resničen kristjan začneš postajati takrat, ko priznaš, da to 
nisi, oziroma še nisi – vsekakor ne tiste vrste, da bi se razkazoval.«

Moj Gospod, danes mi pomagaj, da se bom prav odločil – da bom »na tvoji 
strani«. Danes mi pomagaj, da bom postajal resničen kristjan, da bom priznal, 
da te potrebujem – da sam ne zmorem. Danes daj, da bom dovolil tvojemu Duhu, 
da me vodi in krepča moje zaupanje in mojo vero vate!

Vir: Družina in Življenje

Odšli so …
OB SMRTI MARIJE ŽAGAR SO DAROVALI za svete maše: sin Jože z družino, 5 

maš, prijatelji iz skupine Gorenjci, 6 maš, sosedje s Stare Ceste, 4 maše, Pfeiferjevi, 2 
maši, Vrtnikovi, Anica in Milena, Koštomajevi, Prosenčevi, Vilko in Andreja, nečakinja 
Dani, Kramarjevi, nečak Peter Zupin, Belšakovi, Viktor Erzar z družino.

OB SMRTI ANE ČRNIČ SO DAROVALI za svete maše: Lombarjevi, Jože Hacin, Pe-
tričevi, Koščevi, Vidmarjevi in Verbičevi. 

OB SMRTI STANETA KANDOLFA SO DAROVALI za svete maše: sosedje, 6 maš.
OB SMRTI FRANCIJA TIČARJA SO DAROVALI za svete maše: ata in mama, 10 

maš, domači, 5 maš, sestra Milena z družino, 3 maše, nečakinji Vesna in Mateja, 2 maši. 
Domači so DAROVALI TUDI ZA OBNOVO DVORANE JOŽEFA KVASA.
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OB SMRTI TONČKE REMIC SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: za Gregorijanske 
sv. maše sin Andrej z družino, vsi Podgorškovi, 5 maš, snaha Milka z družino, 2 maši, 
Ambruževi, 2 maši, Zajčevi iz Grada, 2 maši, sosedje, 3 maše, nečaki Grošelj z družina-
mi, 3 maše, Ani Klemenčič, 2 maši, družina Tratnik, 2 maši, Petričevi, 2 maši, sosedje z 
Vašce, 2 maši, Marinka Koželj, Ani Petek, družini Zupan-Ropret.

Snaha Milka z družino in Ženski kvartet so OB SMRTI TONČKE REMIC ŠTULAR 
DAROVALI DAR ZA OBNOVO DVORANE JOŽEFA KVASA.

OB SMRTI IVANA MLAKARJA SO DAROVALI za svete maše: sosedje iz Trnovelj, 
4 maše, Erna Meglič.

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Marija je danes taka kot tedaj, ko je šla k Elizabeti: mati z dobrotnim srcem, ki pov-

sod pomaga in tolaži, mati, katere glava je nagnjena k vsaki človeški stiski. (Dominik 
Thalhammer)

Ali obstaja kakšna zelo velika molitev, ki pa je čisto kratka? Molitev v eni besedi? 
– »Pridi!« To je prastara molitev. Pramolitev adventnega časa, pramolitev za Duha. 
(Klaus Hemmerle)

Denar je sredstvo, ki nam služi kot splošno potniško 
dovoljenje, s katerim je mogoče priti povsod, razen v ne-
besa. Z njim lahko dosežemo marsikaj, samo sreče si ne 
moremo kupiti. (sv. Leopold Mandić)

Majhen ostati, se pravi priznati svoj nič, kakor otrok 
vse pričakovati od svojega očeta … Končno to pomeni: 

nikoli izgubiti poguma zaradi svojih napak. (sv. Terezija Deteta Jezusa)
Z lučjo srca pričuješ za Božjo Luč in ko je še trdna tema, že lahko naznaniš njen 

prihod. (p. Pavel Jakop)
Deli svoj kruh – in bolj ti bo teknil. Deli svojo srečo – in pomnožila se ti bo. Bodi ka-

kor luč, ki potuje čez noč in na svoji poti ponovno prižiga ugasle zvezde. (Phil Bosmans)
Adventni dnevi nam nudijo posebno priložnost – priložnost, ki jo velja izkoristiti se-

daj, ne moremo in ne smemo je prestavljati na april, julij ali september. Sedaj je advent 
– in sedaj velja živeti adventno sporočilo! (Andrea Schwarz)

Bog je v središču kolesa življenja. Bolj, ko se bližamo temu središču, bolj se bližamo 
drug drugemu. (Tomaš Špidlik)

Ko se vera poglablja in ko se z njo poglablja občestvo, postaja čedalje polnejša in 
obenem se ji posreči, da vpliva na vse, kar mislimo in delamo. (Thomas Merton)

Poskusi vsak dan koga razveseliti – četudi si to le ti sam. (irska modrost)
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ZA DOBRO VOLJO
NA AVTOBUSU – Mlado dekle zjutraj stoka v mestnem avtobusu: »To je nemogo-

če, tako strašna gneča!« – »Smešno,« se čudi njena prijateljica, »sinoči si v disku temu 
rekla kako prijetna atmosfera!«

VEDEŽEVALKA – Moški pride k vedeževalki in ta mu pravi: »Vi ste oče dveh ot-
rok!« – »To vi mislite! Jaz sem oče treh otrok!« – »To si vi mislite!«

KUHAR – Pri vojakih iščejo novega kuharja in javi se neki rekrut. »Ali ste že kdaj 
kuhali?« ga vprašajo. – »Da, več let,« odgovori rekrut. – »Tudi v velikih kotlih?« – 
»Da, zelo velikih.« – »Kaj pa ste kuhali?« – »Asfalt!«

IZPIT – Stric vpraša nečaka študenta: »Kolikokrat si že padel pri izpitu?« Ta s pono-
som odvrne: »Z jutrišnjim dnem trikrat!«

Po moji diagnozi ste dvojna osebnost, zato vas bo 
vsaka terapija stala 100 namesto 50 evrov.

SKLAD ZA PLAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: družina Atlija, Marija Kuralt, Ana Škerjanc.

OBVESTILA
OBNOVITVENA DELA V PODRUŽNIČNI CERKVI SVETEGA DUHA 
V ČEŠNJEVKU

Letos spomladi so se v cerkvi v Češnjevku zaradi okvare mehanizma na velikem 
zvonu lotili prenove. Ker je pri ogledu mojster, ki je dela opravljal, ugotovil, da bi bilo 
smiselno zaradi obrabljenosti obnoviti vse tri zvonove, so se odločili za menjavo me-
hanizmov vseh zvonov.

Prav tako se je že jeseni zaradi dotrajanosti začela obnova stopnic v zvonik, kise bo 
prav tako zaključila letos.

Z velikodušnimi darovi vaščanov Češnjevka sta se v letu 2020 oba projekta, ki sta 
skupaj znašala 5500 €, uspešno zaključila. V cerkveni blagajni v Češnjevku je ostalo še 
520 €, ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju cerkve Sv. Duha.

Ob tej priliki župnik Jernej in ključar Jože Hacin izrekata zahvalo vaščanom Češnjev-
ka za veliko denarno podporo pri opravljenih delih. Bog vam povrni.

NAMENITE DEL DOHODNINE ZA POMOČ LJUDEM V STISKI
Vsako leto Karitas nudi pomoč več kot 120.000 družinam in posameznikom. Vabimo 

vas, da del dohodnine namenite Karitas tudi Vi. Sredstva dohodnine bodo uporabljena 
za programe pomoči v naši župnijski Karitas. To, da namenite del dohodnine Karitas, 



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.

za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremeni-
tve ali stroška. S tem samo določite, da se majhen 
del (0,5 %) vam odmerjenega davka namesto držav-
nemu proračunu raje dodeli dobrodelni organizaciji 
Karitas. Za ta namen davka se vam ni treba odločiti 
vsako leto. Vaša odločitev, zapisana na dohodninski 
odločbi, velja za nedoločen čas oziroma do preklica.

BOŽIČNA OSEMDNEVNICA
V sredo, 16. decembra, bomo začeli z božično osem-

dnevnico. Letos bo malo drugačna. Župnijska skupina 
za pripravo misijona intenzivno pripravlja razglasitev 
misijona. Porodila se je ideja, da bi čas božične osem-
dnevnice zaznamovali z dnevno duhovno spodbudo, 
ki bo povezana s tematiko misijona. G. župnik, g. ka-
plan in misijonarji bodo pripravili kratko spodbudo 
ob dnevni Božji besedi in geslu misijona. Gre za kratko 
razmišljanje, ki bo v video obliki na voljo na župnij-
skem YouTube kanalu, spletni strani in Facebooku 
Društva DMC. Povabljeni k spremljanju nagovorov.

NAROČNINE V LETU 2021
Družina plačana do konca januarja: 119,60 €; Og-

njišče po pošti: 34,30 €; Prijatelj: 12,60 €; Misijonska 
obzorja: 9,00 €; Mavrica: 39,90 €; Beseda med nami: 
23,70 €; Božje okolje: 29,70 €; Cerkveni glasbenik: 35,70 
€; Slo Čas: 27,80 €; Radovednež: 23,70 €; Magnificat: 66 
€, za naročnike Družine: 56,10 €; Najst: 23,40 €; Cerkev 
danes: 35,70 €; Praznična: 19,80 €; Communio: 35,80 €; 
Naša luč: 26,95 €; Jaslice: 6,95 €.

NAMENI SVETIH MAŠ NA PODRUŽNICAH
Vsi nameni svetih maš so oznanjeni v Cerkljah in 

oddani duhovnikom, ki nimajo zadosti mašnih na-
menov.

BOŽIČNA ŠTEVILKA ŽUPNIJSKEGA 
PISMA bo izšla na 4. adventno nedeljo.

ČE BO MOGOČE, CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 12. december: Druga skupina Stara Cesta
SOBOTA, 19. december: Prva skupina Cerklje


