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Misijon Župnije Cerklje na Gorenjskem

12.—21. november 2021

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
prijaviti 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 21 23 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.
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NI SE NAM TREBA BATI TEME ŽIVLJENJA
Kaj storimo, ko se stemni?

Kot majhni otroci smo se oklepali očetove roke ali zlezli k materi v posteljo.
Včasih bi se tudi odrasli najraje pokrili čez glavo in ne bi nič več slišali in videli.
V stanovanju lahko prižgemo luči.
Teme v človekovem življenju umetna osvetljava ne premaga.

Božič se zgodi sredi noči.
V noči je v temni svet vstopil Bog sam. 
Njegova svetloba je tukaj. 
Svetloba, ki prežene grozo človeških noči.
Noč postane sveta noč. Ni se nam treba bati teme življenja.

Voščimo vam blagoslovljen božič
in veliko veselja v novem letu 2021!

vaši duhovniki

MISIJON 2021: ZAUPAM VA E
Spomladi je župnijski pastoralni svet sprejel odločitev, da začnemo pripravljati žu-

pnijski misijon. Določili smo datum misijona: 12. – 21. november 2021.
Kako bo potekal misijon, se bo skupina za pripravo misijona dogovorila v naslednjih 

mesecih. Zdaj smo povabljeni, da molimo za dobro pripravo na misijon. Sleherni je 
povabljen, da vsak dan moli molitev za pripravo na misijon. Za pripravo sebe, svojih 
bližnjih in župnije kot občestva.
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OBNOVA ZELENČEVEGA ZNAMENJA
Letos jeseni sem ob vsakodnevnem 

jutranjem mimohodu večkrat opazoval 
Zelenčevo znamenje. Opazil sem, da se 
je leva prečka na križu občutno stanjša-
la in da je les križa zaradi trohnobe začel 
razpadati. To je ogrozilo stabilnost križa 
in takoj sem vedel, da je treba nemudo-
ma ukrepati, sicer se lahko križ sam od 
sebe poruši. 

Ker v Zelenčevi hiši že nekaj časa nih-
če ne prebiva, sem se čutil dolžnega, 
da opozorim lastnico Andrejo na slabo 
stanje znamenja. Novico je z razumeva-
njem sprejela in mi zaupala organizacijo 
obnove.

Najprej sem naredil načrte za obnovo 
in pridobil mojstre za posamezna dela. 
Stari elementi znamenja seveda niso bili 
več uporabni, zato smo vse naredili na 
novo, točno po predlogah.

Mizarska dela je z veseljem sprejel in opravil mojster Štefan Kerč iz Cerkelj, streha 
pa je delo kleparskega mojstra Petra Sodnika iz Zaloga. Kovaška dela in vso ostalo po-
moč pri vnovični postavitvi znamenja mi je nudil bližnji sosed, kovač Janez Globočnik 
iz Cerkelj, za kar se mu prisrčno zahvaljujem. Pleskanje in še mnogo drugega pa sem 
opravil sam, s sodelovanjem družinskih članov. Posebno zahtevno in zamudno delo 
je bila obnova samega korpusa, to je Kristusovega telesa. Spodnji deli, zlasti kolena in 
prsti na nogah, so bili v živo izprani, zato sem nanesel kar nekaj plasti namenskega kita, 
da so zopet dobili primerno obliko. Končno barvno podobo pa mu je vdihnil kolega 
Tone Gaber iz Medvod.

Končno je bilo vse pripravljeno in po prvi adventni nedelji, v torek, 1. decembra, 
dan pred prvim letošnjim snegom, smo Zelenčevo znamenje zopet na ogled postavili.

Čeprav bo glavno finančno breme obnove nosila lastnica znamenja Andreja, pa 
moram vseeno pohvaliti tudi stanovalce Vavknove ulice, ki so se odzvali pobudi in 
s prostovoljnimi prispevki pokrili znaten del stroškov ter s tem izrazili pripadnost 
lokalni skupnosti. 

Vse, ki hodimo tam mimo, nas Križani spet povezuje in vabi, da mu izročamo svoje 
skrbi in ga prosimo blagoslova.

Štefan Močnik
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BLAGOSLOV dOMA NA SVETI VEČER
Potrebujmo: skodelico z blagoslovljeno vodo in zeleno vejico za škropljenje, ko-

vinsko posodo z ročajem, v katero vstavimo oglje in kadilo.
Voditelj (oče) se pokriža in s kratkim uvodom napove, kaj bomo opravili. Prebe-

remo odlomek iz Svetega pisma (Rim 12,9-18 ali 1Mz 8,12-18), sledijo lahko spontane 
prošnje, ki jih napove in sklene voditelj. Po uvodnem molitvenem bogoslužju obho-
dimo stanovanjske in gospodarske prostore ter jih pokadimo in poškropimo. Vmes 
eden od članov družine ali menjaje molimo rožni venec (prepevamo lahko tudi božič-
ne pesmi – Glej zvezdice božje, Tam stoji pa hlevček). Za sklep voditelj moli za dom in 
družino (za varstvo, razumevanje, vero), končamo z očenašem in križem. Po molitve-
nem bogoslužju se vsi zberemo ob družinski mizi k večerji.

Molitveno bogoslužje je lepše, pri katerem sodelujemo člani družine. Izberemo lah-
ko tudi svetopisemski odlomek.

Obhajamo tri svete večere: božični, silvestrov in večer pred svetimi tremi kralji. Na 
tretji sveti večer je navada, da na podboje vhodnih vrat napišemo začetnice imen treh 
kraljev in letnico, npr. v letu 2013: 20 G M B 13.

Primer uvoda voditelja molitve:
Blagoslov ljudi, njihovega bivališča in dobrin je božji dar, povezan z našim življe-

njem. Z njim bomo slavili božjo dobroto in prosili Boga, naj varuje nas in našo hišo, v 
kateri prebivamo. Najprej pa prisluhnimo božji besedi.
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Primeri prošenj:
Voditelj: Sedaj se obrnimo na nebeškega Očeta s 

skupnimi prošnjami:
1. Nebeški Oče, podari nam zdravje in veselje do 

življenja.
2. Napolni nas z ljubeznijo, da bomo pripravljeni 

vsakomur pomagati.
3. Pomagaj naši družini, da bo iz ljubezni do tebe 

pogumno prenašala težave in ti velikodušno 
služila.

4. Naj v skrbi za vsakdanji kruh ne zanemarimo 
duhovne rasti.

5. Pomagaj vsem, ki so brez strehe nad glavo, da 
pridejo do primernega doma.

6. Sprejmi k sebi vse naše drage pokojne.
7. Odvrni od tega doma vse nesreče in nevarnosti za dušo, telo in vsakršno zlo.
8. Pomagaj nam, da bomo živeli v medsebojni ljubezni in razumevanju.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi te naše iskrene prošnje in nas usliši, ki živiš in 
kraljuješ vekomaj. 

Primer blagoslovilne molitve:
Gospod Bog, ko se ti zahvaljujemo za dom, te prosimo, blagoslovi ga. Naj bo kraj 

tvojega miru. Naj v njem ne bo prostora za zamere in sovraštvo, ampak ljubezen; naj 
med nami ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti naj bo v njem odpuš-
čanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesno-
be, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, 
ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč duhovno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov 
naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvalili in slavili. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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KO SE ENA VRATA ZAPREJO, 
SE OdPREJO dRUGA

Izteka se najbolj nenavadno leto, kar smo jih kdaj doživeli in bolj nenavadno, kot bi 
si ga sploh lahko zamislili.

Leto, ki ga zaznamujejo zaprta vrata šol, trgovin, gostiln, hotelov, telovadnic, 
cerkva … Vrata zapiramo celo v svojih domovih, in to ne pred neznanci ali nepridip-
ravi, ampak pred sosedi, sorodniki in prijatelji. Nekaj tako naravnega in prijetnega, kot 
je bilo povabiti nekoga na kavo, čaj, klepet ali kosilo, smo letos opustili. Gostoljubje je 
postalo nevarno, celo prepovedano. Kako težko je v tem času izreči sožalje nekomu, ki 
je izgubil bližnjega, ko stisk roke in objem ne prideta v poštev!

Pregovor pravi, da ko se ena vrata zaprejo, se odprejo druga.
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Tako smo tudi v teh razmerah začeli iskati in odpirati druga vrata. 
Že v prejšnjem župnijskem pismu smo pisali o tem, kako smo na DMC-ju odpirali 

vrata drug do drugega preko večernih virtualnih predavanj v Zoom-u, z delavnico iz-
delovanja adventnih venčkov na daljavo, še posebej prijetno pa je bilo druženje ob 
adventnem koledarju. Vsak večer smo se »dobili« pri drugi družini ali prostovoljcu in 
poleg prijetnega obiska, navdihujoče življenjske zgodbe velikega slovenskega misijo-
narja Janeza Janeža, dobili še »brco v rit«, (beri spodbudo) za dobro delo, ki ga lahko 
vsak od nas naredi kljub mnogim zaprtim vratom.Tako smo si krajšali zimske večere in 
na god svetega Miklavža preko virtualnih vrat poklepetali celo z njim.

Hvala vsem, ki ste sooblikovali te večere kakor koli, tako da ste nas gostili, da smo 
vas videli, slišali, pa tudi vsem skritim, ki ste snemali, montirali ali samo poslušali ali 
delali dobra dela ali pa dobro mislili, molili za svojimi vrati.

Med branjem adventnega koledarja smo zaradi vaših idej spoznali, da lahko vrata 
do ljudi odpiramo tudi drugače, kot smo navajeni: po telefonu, preko interneta, po na-
vadni pošti, ko se srečujemo na cesti, v trgovini, lekarni, na parkirišču, z dobro mislijo, 
molitvijo, blagoslovom …

Vsi ti prispevki so še na voljo na YouTube strani župnije Cerklje in si jih lahko še 
vedno ogledate.

Lahko smo veseli, da živimo v času, ko imamo na voljo tehnologijo, ki nam vse to 
omogoča.

Kljub vsemu in ob vsem tem pa imamo občutek, da nam še vedno nekaj manjka. 
Kot bi hrani manjkala sol. In ta sol so osebna srečanja, živi pogovori, stiski rok, objemi, 
skupne kave, telovadbe, družabni dogodki in še marsikaj, kjer smo drug drugega res 
srečali, se začutili, pa čeprav smo izmenjali samo nekaj besed. Vse to je bila sol, ki je 
našemu življenju dajala odličen okus in jo je zelo težko nadomestiti. 

Zato naj za enkrat velja spodbuda, da do nadaljnjega vrata še vedno odpiramo tako, 
da se držimo omejitev, hkrati pa prosimo Boga, da bi se kmalu lahko srečevali v živo in 
bodo naša življenja že spet »slana in okusnejša«.

Sicer pa v teh dneh Bog kar sam trka na naša vrata. Prihaja k čisto vsakemu člo-
veku posebej, k čisto vsaki družini. Noben hlev zanj ni prereven ali premalo lep. 
Vse, kar želi, je, da mu odpremo vrata, ga spustimo noter in začutimo njegovo 
prisotnost drobnega nebogljenega otroka in hkrati vsemogočnega Boga, ki lahko 
stori čisto vse.

Jezusa se nam ni treba bati. Prav tako nam noben ukrep NIJZ-a ne prepoveduje 
druženja z njim, zato smo do njega letos lahko še posebej gostoljubni 😊.

Želimo vam, da bi se ta Jezus rodil v vaših srcih in da bi bili vaši hlevi polni 
veselja, upanja in miru, ki ga prinaša s seboj, in nam ga nobena korona in nihče 
na tem svetu ne more vzeti.

Irena Zajec, Društvo DMC
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Hrepenimo po luči
V najbolj temnem letnem času hrepe-

nimo po luči. Zaradi tega z adventom po-
vezujemo adventne sveče, ki z vsakim ted-
nom bolj razsvetljujejo adventni venec.

Vsi poznamo strah pred temo, v kateri 
ne obvladujemo več svojih čustev, v ka-
teri se v nas pojavljajo nočni strahovi, ki 
nas plašijo. Poznamo temno luknjo depre-
sije, v kateri tičimo in ne najdemo izhoda. 

Tedaj hrepenimo po luči, ki vzhaja v našem srcu.
Neokrnjena je in večna. Prihaja iz Božje večnosti in ima delež večnega Božjega živ-

ljenja. To je luč brez madeža, luč, ki je ne zatemni nobena senca, ki ne nosi madežev 
teme in je ne ovira naša krivda.

Ta luč nam bo na božič dala obljubo, ki se pojavi že v znanem besedilu iz 9. poglavja 
knjige preroka Izaija: »Ljudstvo, ki hodi v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci 
smrtne sence je zasvetila luč.« (Iz 9,1)

Bog sam nas bo obiskal v Kristusu. V naš svet vstopa kot Božji obiskovalec. In njego-
vo darilo gostiteljem je luč, ki razsvetljuje naše domove in naša srca.

V svoji sobi prižgite svečo in mo-
lče sedite prednjo. Oglejte si, kako 
mila svetloba sveče osvetljuje vse, kar 
je v vaši sobi, kako na vse razliva svoj 
mili, nežni sij. Predstavljajte si, da na 
božič Kristus sam pošilja svojo nežno 
svetlobo v vse prostore vašega srca, 
v vaš strah, v vaš nemir, v vašo povr-
šinskost, v vaš bes, v vaše ljubosumje. 
Sedaj zaprite oči in s svojimi notranji-
mi očmi poglejte, kako svetloba sveče 
žari v vašem telesu, v vaših prsih, v va-
šem srcu, v vašem vratu, v vaših rokah, 
v vašem hrbtu, da, kako njeni topli 
in svetli žarki prodirajo vse do prstov 
na nogah. Pustite, naj svetloba seže 
prav tja, kjer jo v tem trenutku naj-
bolj potrebujete.

Kristusova luč želi obsijati tudi vaše 
stanovanje, vašo delovno sobo in vse, 
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kar delate, v vašo spalnico, v kateri počivate, a se včasih tudi nemirno premetavate, 
vstopiti želi v vašo dnevno sobo, kjer preživljate čas z družino, v vse konflikte in na-
petosti v družini. Zaupajte tej na-videz tako šibki svetlobi, da bo svetlo obsijala vaše 
celo življenje, da bo v vaše stanovanje prinesla skrivnost Božje ljubezni, da boste lahko 
tam, kjer ste, v resnici doma. Kajti doma smo lahko samo tam, kjer prebiva skrivnost. 
dom najdemo le tam, kjer nas Bog obiskuje v obliki luči in ljubezni ter tuje v nas 
spreminja v domače.

Vir: Anselm Grün, Božična knjiga

IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE LETO 1895
Nenavadno, usodepolno leto! Huda dolga zima pomladi povoden, dvakrat hud vi-

har, ki je drevje s korenino ruval. Toča, ki je pokončala zlasti brniško in lahovško polje; 
najgroznejši strah in najobčutljivejšo škodo je pa napravil potres. Velikonočno nedeljo 
(dne 14. aprila ob ¾ na 11.00 uro ponoči) nas je zbudil potres iz spanja. Vse je bilo zbe-
gano in preplašeno. Veliko škode je bilo v Ljubljani in po deželi, občutljivo je bila zade-
ta tudi cerkljanska fara. Vse cerkve, izvzemši hribovske podružnice, so dobile znatne 
razpoke. Ogledal jih je inženir gospod Bloudek iz Kranja. Popravljanje je trajalo celo 
leto in še ni bilo dovršeno. Vsa škoda pri cerkvah je znašala 2400 goldinarjev, 26 kron. 
Farne cerkve zvonovi so se ob potresu štirikrat oglasili. Zvezdo na zvoniku je na drogu 
nad meter dolgem vrglo v višavo in potem treščilo na tla. »Aleluja« (podoba Vstalega 
Zveličarja) je z oltarja padla na tla. Odlomili sta se ji obe roki. Šipovnik je počil. Slike 
nad prezbiterijem so se morale prenoviti. Škoda pri farni cerkvi 425 goldinarjev 85 
kron. Sploh je bilo škode in dela veliko več nego se je spočetka mislilo. Koliko je stalo 
popravljanje pri posameznih cerkvah kažejo naslednje številke: 

• farna cerkev 425 goldinarjev 25 kron, 
• v Češnjevku 111 goldinarjev 34 kron, 
• v Gradu 140 goldinarjev 25 kron, 
• na Pšati 39 goldinarjev in 17 kron, 
• v Šmartnem 225 goldinarjev 78 kron, 
• v Lahovčah 151 goldinarjev 70 kron, 
• v Zalogu 105 goldinarjev 80 kron, 
• na Spodnjem Brniku 230 goldinarjev 50 kron, 
• na Zgornjem Brniku 227 goldinarjev 54 kron, 
• v Dvorjah 256 goldinarjev 33 kron.
Cerkev v Dvorjah se je znesek plačal za popravljanje več potresnin in prenavljanje 

stranskih oltarjev. Cerkev v Šmartnem je gospod inženir ukazal zapreti. V Češnjevku se 
je križ vrh zvonika upognil proti cerkvi. Na Spodnjem Brniku so se slike štirih evange-
listov nad prezbiterijem okrušile. Na novo jih je naslikal gospod Bradaška ml. iz Kranja. 
Ob tej priliki so se napravile nove stopinice na kor. Na Zgornjem Brniku so tudi morali 
prebeliti slike cerkvenih očetov na oboku. Nove okraske, to je okvire, jim je naslikal 
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Bradeška ml.; slikanje očetov se je odlo-
žilo za naslednje leto. V cerkvi na Pšati, 
ker je pod goro, ni bilo posebne škode 
in popravil. Novi banderi so si omislili v 
Šmartnem in na Spodnjem Brniku. Ve-
ljalo je vsako okoli 400 goldinarjev. Na 
Zgornjem Brniku so dobili novo uro, ker 
je bila poprejšnja že precej pohabljena. 
Izdelal jo je za 365 goldinarjev gospod 
Matija Lenart, ki se je iz Cerknice na 
Notranjskem preselil v Šenčurij pri Kra-
nju. Šmarčanje so si omislili nov zelen 
plašč, katerega še niso imeli, za 80 goldinarjev. V Zalogu je bil to leto zvonik prenovljen, 
porabilo se je v ta namen 1100 goldinarjev cerkvenega premoženja s privoljenjem više 
cerkvene oblasti. Nova predoltarna preproga v Zalogu je veljala 50 goldinarjev.

SKLAd ZA PLAČILO POSOJILA
IMENA dAROVALCEV: Marija Zupanc.

• • •
»Odšli so …«

OB SMRTI TONČKE REMIC SO dAROVALI ZA SVETE MAŠE Jereči, 3 maše.
OB SMRTI SLAVKE SAJEVIC JE dAROVALA dAR ZA dVORANO Veronika Saje-

vic Bašič.

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

• • •

ZA dOBRO VOLJO
JEdILNIK – Zdravnik si v prestižni gostilni ogleduje jedilni list. Tedaj pride natakar 

in pravi: »Imam prekajen jezik, dušene možgane, slana jetra …« – Zdravnik ga naglo 
prekine: »Pridite jutri v mojo ordinacijo, zdaj pa bi hotel kaj pojesti.«

ZMAGE – Reporter v intervjuju vpraša nogometaša: »In kako se počutite, ko vaš 
klub zmaga?« – »Ne znam vam povedati, za ta klub igram šele dve leti.«
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PETJE – »Zadnjo nedeljo prvič po osmih letih nisem pela na koru.« – »A, to je bilo! Jaz 
sem že mislil, da so končno popravili orgle.«

POROČEN – »Marjan se poteguje za novo službo. »Ali ste poročeni?« poizveduje 
šef kadrovskega oddelka. – »Nisem,« odvrne Marjan, »sem pa kljub temu prestal veli-
ko hudega.«

HUJŠANJE – »Renata, zakaj pa ti ješ torto z zavezanimi očmi?« – »Zato, ker mi je 
zdravnik rekel, da sladkarij ne smem niti pogledati, če želim shujšati!«

NASVETI – »Kako to, da je Bog ustvaril najprej moža in potem ženo?« – 
»Preprosto: ni maral, da bi mu kdo pri delu dajal nasvete.«

OBVESTILA

NEdELJA VERSKEGA TISKA
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku. Tretjo nedeljo v januarju 

pa obeležujemo tudi kot nedeljo verskega tiska. V nedeljo, 17. januarja 2021, bo nabir-
ka, namenjena kritju stroškov tiska Župnijskega lista. Hvala za vaš dar.

Razmere so zaradi zdravstvene krize negotove. Vsi prihodnji dogodki v župniji so do 
nadaljnjega odpovedani. 

Sv. maše bodo za božične in verjetno tudi novoletne praznike brez navzočnosti 
ljudstva.

BOGOSLUŽNI KOLEdAR MESECA dECEMBRA

dRUŽINSKA MAŠA NA SVETI VEČER
Iz župnijske cerkve bomo na sveti večer prenašali družinsko polnočno mašo ob 

18.00. Petnajst minut pred mašo bo uvod v božično bogoslužje – božičnica.
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www.zupnija-cerklje.si                             Društvo DMC Cerklje

Molitev med pripravo na misijon
Dobri Oče, poklical si nas v življenje in nas po krstu
sprejel med svoje ljubljene otroke.
Pomagaj nam, da bi se znali veseliti življenja
in ceniti dar vere, upanja in ljubezni.
Blagoslavljaj naša prizadevanja
v pripravi na misijon v naši župniji,
ko želimo poglobiti osebno vero
in prijateljstvo z Jezusom Kristusom,
da bo On naša pot, resnica in življenje.
Podpiraj nas, da se odpremo delovanju Svetega Duha,
ki naj v nas utrjuje upanje.
Naj v moči njegovih darov bogatimo medsebojne odnose,
da bo med nami več spoštovanja,
dobrohotnosti in solidarnosti.
Zavetnica naše župnije, Marija Vnebovzeta,
izprosi pri Bogu blagoslov za naše vasi,
naše družine in uspeh misijona. Amen.
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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
prijaviti 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 21 23 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.
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BOŽIČNI ALI SVETI dAN
Verni ga obhajamo z vso slovesnostjo in spoštlji-

vostjo. Udeležimo se božične maše in poskrbimo za 
praznično vzdušje doma. Spomnimo se osamljenih 
in bolnih ljudi.

26. dECEMBER: PRAZNIK SVETEGA 
ŠTEFANA

Ta dan bo sveta maša s prenosom ob 10.00.

1. JANUAR 2020: MARIJA, BOŽJA MATI
Na slovesni praznik Marije, Božje Matere, bo sveta 

maša s prenosom ob 10.00.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 2. januar:
Skupina Sp. Brnik–Pšata
SOBOTA, 9. januar:
Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 16. januar:
Druga skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 23. januar:
Prva skupina Dvorje
SOBOTA, 30. januar:
Druga skupina Dvorje
SOBOTA, 7. februar:
Tretja skupina Dvorje


