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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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Ob kulturnem prazniku
8. februarja Slovenci slavimo praznik kulture. Tega dne leta 1849 je umrl naš največji 

pesnik France Prešeren.
Prešeren se je rodil v kmečki družini. Po diplomi na dunajski pravni fakulteti se je 

vrnil v Ljubljano, kjer je deloval kot odvetnik. Tu je nastala večina njegovih pesmi, pri 
pisanju katerih ga je za časa svojega kratkega življenja pomembno usmerjal prijatelj 
Matija Čop. Prešeren je tako postal Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko 
kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala romantična književnost.

Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v premožno Primičevo Julijo, ki ji je 
posvetil Sonetni venec (1834) in druge ljubezenske pesmi, je bila poleg tega polna ra-
znovrstnih preizkušenj. Drug za drugim so mu umirali prijatelji, kot pesnik pa za časa 
življenja ni užival priznanja, ki bi si ga zaslužil. V zadnjih letih se je vedno bolj predajal 
malodušju, pijači in bolezni, ki je slednjič povzročila njegovo prezgodnjo smrt.

France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika. Njegova pesem Zdra-
vljica, napisana leta 1844, je državna himna Republike Slovenije.

Pisateljica Berta Golob se je v reviji Ognjišče na izredne-
ga človeka našega naroda obrnila z besedami: »Moj dragi, 
predragi France, Ribičev iz Vrbe! Ti velikan duha, ti poštenja-
kar starega kova! Nejeveren, a vendar večen. Ki si umrl »spo-
vedan in v sveto olje djan«. Prijatelj blaženega Antona 
Martina, s katerim sta rada razdirala šale. Dosledno 
pravičen doktor prava, izplačan z domačije z doto petde-
setih goldinarjev. Pesnik po Božjem navdihu. Hvala ti prav za 
vse in tega je veliko; nemara več, kot zaslužimo. Brez tebe nas v svetu ne bi bilo med 
velikani srca in duha. Lepo pozdravljen!«

Prešernov dan naj bo namenjen bogatenju našega duha z lepim in dobrim: 
oglejmo si razstavo, obiščimo muzej, preberimo dobro knjigo, prisluhnimo 
glasbi …

FEBRUAR 2021
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VERSKA STATISTIKA  
NAŠE ŽUPNIJE ZA LETO 2020

KRSTI
V naši župniji smo preteklo leto 

krstili 32 otrok, 18 deklic in 14 fan-
tov, (predlani je bilo krščenih 52 
otrok). 29 otrok je bilo krščenih v 
prvem letu življenja, 2 v drugem 
letu in 1 v četrtem letu življenja. 
12 otrok izhaja iz družin, kjer ima-
jo starši sklenjen cerkveni zakon, 18 
otrok je iz zunajzakonskih skupnos-
ti, 2 otroka sta rojena v civilno skle-
njeni zakonski skupnosti.

OBHAJILO
Prvo sveto obhajilo je prejelo 48 otrok. Vsi v tretjem razredu devetletke (predlani je 

bilo 36 prvoobhajancev).

BIRMA
Zakrament svete birme je preteklo leto prejelo 50 birmancev (predlani 49).

POROKE
Lani je cerkveni zakon v naši župniji sklenilo 20 parov (predlani 9). 

POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja. V veri upamo, da celo več, da je krona zemeljskih 

prizadevanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in smo. 
Na Božjo njivo smo lani pospremili 68 pokojnih (leto prej 47), 32 žensk in 36 moških. 
Bila sta tudi dva civilna pogreba.

Najstarejša pokojna je umrla stara 97 let in 10 mesecev, najmlajša pokojna 36 let in 
1 mesec. Najstarejši pokojni moški je dočakal 95 let in 5 mesecev, najmlajši pokojni pa 
51 let in 3 mesece. Vsem skupaj je bilo podarjenih 5.484 let bivanja. Povprečna starost 
vseh umrlih je 81 let in 10 mesecev. Povprečna starost umrlih žensk je 83 let in 4 me-
sece, umrlih moških pa 80 let in 6 mesecev.

Tridesetim pokojnim so bili podeljeni zakramenti svete popotnice, nekaj umrlih je 
redno prejemalo zakramente – obhajilo in spoved. Naj vsi počivajo v miru!
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NEDELJNIKI
Enkrat letno župnija op-

ravi štetje nedeljnikov. Za-
radi zdravstvene krize lani 
štetja nedeljnikov nismo op-
ravili. Med prvim in drugim 
zaprtjem cerkva je bilo pri ne-
deljskih mašah pol manj ljudi 
kot pred zdravstveno krizo.

GRADNJA
Preteklo leto smo vrnili 40.000 evrov posojila, ki ga je za obnovo dvorane namenila 

Nadškofija Ljubljana. Del posojila ste darovali dobrotniki. Zlasti ob smrti svojih dra-
gih številni namesto cvetja in sveč namenite dar za vračilo posojila. Del posojila je bil 
vrnjen iz prihodkov župnije. Ostaja še 300.000 evrov kredita. Iskrena hvala dobrotni-
kom!

Lani spomladi so se v cerkvi v Češnjevku zaradi okvare mehanizma na velikem zvo-
nu lotili prenove zvonjenja. 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 
mehanizmov vseh zvonov. Zaradi dotrajanosti so se obnovile tudi stopnice v zvonik. 
Hvala vaščanom Češnjevka za denarno podporo.

Lani je bila končana tudi obnova strehe zvonika in zamenjava strelovoda cerkve 
na Sp. Brniku. Občina Cerklje je iz razpisa za obnovo sakralnih zgradb prispevala del 
sredstev, za kar občinskemu svetu in g. županu izrekamo iskreno zahvalo. Posebna 
zahvala velja vaščanom obeh vasi, ki ste zbrali ostala sredstva.

V Cerkljah smo ob dvorani uredili parkirišče, ki je namenjeno parkiranju avtomobi-
lov zaposlenih v župnijskem vrtcu in na Društvu DMC. Skupaj 24. osebam.

Na podstrešju župnišča smo decembra začeli urejati zimsko kapelo. Kapela je za-
snovana kot preprosta soba z najbolj osnovnimi liturgičnimi elementi, kot so oltar, 
tabernakelj, križ in klop za 12 oseb. Kapela je namenjena zasebni molitvi župnika in 
kaplana, omogoča pa tudi maševanje za manjše skupine, ki so del župnijske pastorale. 

ZAHVALA
Duhovniki živimo od darov vernikov. Za vse, kar dobrega storite bodisi župni-

ku, kaplanu, duhovnim pomočnikom bodisi župniji, se vam duhovniki najlepše 
zahvaljujemo.
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IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
LETO 1899

Vsled velikega naraščanja prebivalstva je postala dosedanja šola premajhna za to-
likšno število otrok. Treba je bilo opomoči tej potrebi. Najnaravnejše je bilo, da bi se 
dosedanje šolsko poslopje razširilo. Toda ta načrt, ki ga je začel vč. g. župnik A. Golobič 
in ga zagovarjal, je našel nasprotnike v Brničanih, ki so hoteli imeti šolo doma, na Zg. 
Brniku, ki je komaj oddaljen 25 minut od farne cerkve in od šole. Boj se je poostril zlasti 
še v sled tega, ker se je pokojni, blagi g. Andrej Vavken, upokojeni nadučitelj in župan, 
pridružil Brničanom in zahteval šolo na Brniku. Boj je trajal cela tri leta, vsa zadeva je 
končno prišla pred ministrstvo, ki pa je odobrilo načrt, ki ga je s tolikšno spretnostjo in 
premišljenostjo zagovarjal g. župnik in duh. svetnik A. Golobič. 

Šola je bila razdeljena v trorazredno deško in dvorazredno dekliško; šolsko poslopje 
se je pa podaljšalo za polovico in uredilo tako, da imajo dečki svoj vhod in deklice svo-
jega. Tudi je v poslopju izpraševalna soba in pa občinska soba. Ker se zadnja ne rabita, 
je v izpraševalni sobi odločeno stanovanje organistu. 

Vsi stroški za razširjanje šolskega poslopja znašajo 11.245,83 gl., ki se razdele na po-
samezne podjetnike sledeče:

1. Zidarska dela (Zak. Zupanc iz Kamnika)   5545 gl.
2. mizarska dela (Franč. Erzar iz Cerkljan)   1079 gl. 11 kr.
3. kleparska dela (Jožef Štular iz Šmartna)   306 gl. 99 kr.
4. ključavničarska dela (Avg. Albrecht iz Kamnika)  906 gl. 77 kr.
5. tesarska dela (Jožef Kren iz Komende)   2335 gl. 46 kr.
6. steklarska dela (Franč. Erzar iz Cerkljan)   175 gl.
7. pleskarska dela (Franč. Erzar iz Cerkljan)   106 gl.
8. pečarska dela (Zak. Zupanc iz Kamnika)   216 gl.
9. kamnoseška dela (Frančišek Kocjančič iz Brezij)  315 gl. 50 kr.
10. šolska oprava (Zan. Vivali iz Mengša)   260 kr.
                                                      Skupni stroški:   11.245 gl. 83 kr.

Šolsko poslopje je bilo slovesno blagoslovljeno 5. oktobra 1899. Zgradba sama in 
vsa notranja in zunanja uprava je v kras Cerkljam in je ena najlepših šol na deželi, tako 
da smejo Cerkljanje biti ponosni in veseli, da se je uresničil ta načrt. 

Ker je bila šola razširjena, je bilo treba novih učnih moči; prišla sta službovat g. uči-
telja Josip Lapajne in g. Praprotnik, oba absolvirana učitelja pripravnika iz Ljubljane.
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POGLED NA KORONALETO 2020
Tako lepo okroglo leto 2020 

se je kmalu spomladi začelo 
zapletati in postajati vedno 
bolj nenavadno. Prav nihče 
med nami si ni mogel v nap-
rej predstavljati stvari, ki so se 
zgodile v tem letu. Maske, raz-
kužila, zaprte šole, prepoved 
vseh zabav, praznovanj, dru-
ženj, prepoved svetih maš, delo 
od doma, prepoved obiskov, 
prepoved skupinskih športov, 
druženja…

DMC je organizacija, ki je v 
prvi vrsti namenjena druženju, 
medsebojnemu srečevanju, 
klepetanju, igranju, zabavi, igri. 

To je prostor odprtih vrat. Prostor, kjer ste vsi ljudje vedno dobrodošli.
Spomladi pa so se vrata DMC-ja, tako kot mnoga druga, zaprla. Najprej smo mislili, 

da se to v Sloveniji v resnici sploh ne bo zgodilo, potem smo računali, da bo trajalo 
samo kakšen teden ali dva. Nato pa je vse skupaj trajalo skoraj do konca maja in po-
novno zadnja dva meseca leta. Vmes pa nam je bilo dano skoraj normalno poletje.

Tako smo bili v letu 2020 vsi postavljeni pred izziv prilagajanja.
Osem mesecev (do marca ter od konca maja do konca oktobra) so se otroci, mladi 

in malo manj mladi pri nas normalno srečevali, aktivno sodelovali pri različnih delav-
nicah, ustvarjali, potekala je učna pomoč, izpeljali smo zimske in zelo pestre poletne 
počitnice. Na ustvarjalne delavnice je prihajalo zelo veliko otrok. Jeseni so se v naših 
prostorih ponovno začele družiti mamice na porodniškem dopustu, na novo smo za-
čeli s tečajem italijanščine in računalništva. Tik pred jesenskim zaprtjem smo začeli še 
s skupino albanskih mam, s katerimi smo se želeli učiti slovensko.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Ko so se vrata DMC-ja morala zapreti in je nekaj tako normalnega, koristnega in 
prijetnega kot je druženje, naenkrat postalo nevarno, smo morali odpreti vsaj okno.

Lahko smo hvaležni, da živimo v času, ko nam tehnika omogoča res izjemne stvari 
in smo marsikaj lahko preselili na spletne medije, nastale pa so tudi čisto nove vsebine, 
ki jih sicer, če ne bi bilo korone, najbrž ne bi bilo. Prav tako smo pridobili tudi nove pos-
lušalce. Tako se je ponovno izkazala stara modrost, da je vsaka stvar za nekaj dobra.

Zelo zanimiva in odmevna so bila pre-
davanja in pričevanja preko zooma, ki jih 
je »obiskalo« veliko ljudi. Govorili smo o 
MOTIVACIJI ZA UČENJE, OSEBNI IZKU-
ŠNJI BOJA Z RAKOM, O PASTEH PORNO-
GRAFIJE NA SPLETU, O ŽALOVANJU OT-
ROK, O DELU Z ROMI, DRUGAČNIMI, z 
logopedom smo govorili o SPODBUJANJU 
GOVORNEGA RAZVOJA OTROK, POS-
LUŠALI OSEBNO ZGODBO FANTA, KI SI 
JE POSKODOVAL HRBTENICO PRI 15-IH 
LETIH, se učili KAKO SI STRUKTURIRATI 
ČAS, KI GA IMAMO IN SPOZNALI SEVERNO KOREJO, KOT JO JE VIDEL JOŽE POJE V 
ŽIVO. Pa še kaj bi se našlo.

Na splet so se preselile tudi ustaljene skupine: tečaji italijanščine, računalništva, sku-
pina za pare, študentska in mladinska srečanja. Nekaj malega smo imeli tudi učne 
pomoči na daljavo.

Zelo dobro sprejeti sta bili majska in adventna akcija vsakodnevnega branja družin 
in posameznikov, ko so brali šmarnice in adventni koledar.

Posebej številčno pa so si ljudje pogledali intervju s svetim Miklavžem.
Tudi butarice in adventne venčke smo letos pletli virtualno in vsak na svojem domu.
E-spodbude za starše so le-ti že prej dobivali preko spleta, v času korone pa smo 

njihovo frekvenco še povečali.
Z namenom, da ostanemo povezani z vsemi, ki radi prihajajo k nam, smo veliko ob-

javljali na FB, Instagramu, celo Tik toku in spletni strani. Za morebitne pogovore smo 
bili ves čas na voljo preko telefona.

Z najboljšimi nameni, da bo tako lažje in zanesljivejše  izvesti oratorij, sta voditelja 
skupaj z animatorji prestavila datum oratorija, ki pa ga je bilo potem žal tudi potrebno 
izpeljati na daljavo. Glede na okoliščine je bil oratorij odlično pripravljen in izpeljan. 
Vse pohvale voditeljema in vsem animatorjem.

Kljub odlični tehniki, ki jo imamo v teh časih na voljo in s pomočjo katere lahko 
kadarkoli vstopamo v osebne prostore drugih ljudi, pa še tako dober video pogovor, 
zoom sestanek, pouk na daljavo, rojstni dan na daljavo, maša na daljavo itd. ne more 
nadomestiti osebnega srečanja, pogleda v živo iz oči v oči, stiska rok, objema.
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Vse to so nadomestki. Pa vendar. Čeprav instant juha nikoli ne bo mogla nadome-
stiti prave, domače goveje juhe, je vseeno boljša, kot ostati lačen.

Tako smo tudi mi pristali na instant juho in moramo reči, da je kar dobro uspela, 
bila zelo okusna in nas je pogrela, ko smo potrebovali nekaj toplega .

Čeprav smo torej imeli v letu 2020 kar nekaj časa zaprta vrata, smo imeli veliko šte-
vilo uporabnikov. Zabeležili smo 978 neponovljivih uporabnikov. To pomeni, da smo 
se z njimi srečali vsaj enkrat.

Imeli smo 154 prostovoljcev, ki so skupaj naredili 6.111 prostovoljnih ur, od katerih 
jih je bilo 3770 namenjenih oratoriju. Za vsako zabeleženo in nezabeleženo prostovolj-
no uro, vsako dobro misel in molitev se vsakemu posebej iskreno zahvaljujemo.

DMC je DMC prav zaradi vseh ljudi, ki prihajate, ki sodelujete, prispevate, podpira-
te, dobro v srcu mislite in molite. Hvala vam.

V letu 2020 se je izteklo tudi triletno financiranje s strani MDDSZ. Prijavili smo se na 
nov razpis petletnega programa in verjamemo v  pozitivni izid.

V prihodnje mesece pa gledamo tudi z upanjem in optimizmom, da bodo vrata 
spet na široko odprta, da bodo naši prostori polni življenja, smeha, pesmi in igre in 
bomo spet jedli pravo govejo juho in ne samo tiste iz vrečke.

Irena Zajec

DELOVANJE MARIJINEGA VRTCA V LETU 2020
V vrtec je bilo vključenih 114 otrok, pretežno prihajajo iz Občine Cerklje, le sedem 

otrok prihaja iz drugih občin. Varstva za vse otroke, ki so jih starši vpisali v vrtec, nismo 
mogli zagotoviti, zato je ostalo na čakalnem seznamu pet otrok. Otroci so razdeljeni 
po starosti v šest različnih oddelkov, zanje pa skrbi 20 zaposlenih. Za pomoč smo šest 
mesecev zaposlili vzgojiteljico preko projekta Prva zaposlitev, ki ga izvaja Ministrstvo 
za šolstvo, Občina Cerklje pa nam je omogočila zaposliti osebo preko programa javnih 
del. 
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V lanskem letu je pridobilo izkušnje na 
praktičnem usposabljanju in preko štu-
dentskega dela v vrtcu pet dijakov in dve 
študentki.

V mesecu marcu smo se prvič srečali s 
posebnimi ukrepi glede preprečevanja vi-
rusa, zato smo morali celotni program, ki 
smo ga načrtovali in se je izvajal v vrtcu, 
prilagoditi tem razmeram. Kljub vsemu 
smo lahko izpeljali več dejavnosti s pod-

ročja branja, športa, glasbe in trajnostnega razvoja. V februarju smo gostili učitelja 
Mosesa iz Gane, spomladi in poleti pridno skrbeli za svoj eko vrtiček na igrišču in uži-
vali v igri ter raziskovanju narave.

Starše, ki želite vpisati svojega otroka v Marijin vrtec, vabimo, da od 9. 2. 2021 dalje 
pošljete izpolnjeno vlogo za vpis v vrtec. Obrazec je na voljo na spletni strani vrtca.

Slavi Snedec, ravnateljica vrtca

DELO ŽUPNIJSKE KARITAS 
CERKLJE NA GORENJSKEM 

V LETU 2020
Delo naše Karitas je bilo v preteklem letu zaznamo-

vano s Covidom. Kljub temu nam je uspelo izvesti nekaj 
naših vsakoletnih akcij.

Na pobudo Slovenske karitas smo v trgovini Merca-
tor postavili voziček za zbiranje hrane za prejemnike 
pomoči pri župnijski Karitas. V celem letu se je zbralo 
150 kg hrane, ki smo jo razdelili vsem svojim družinam v 
stiski. Trenutno imamo v Mercatorju postavljen voziček 
za zbiranje hrane in higienskih potrebščin za pomoč ob 
potresu na Hrvaškem.

Trikrat smo v letu 2020 obdarovali 43 svojih družin s 
hrano iz evropskih rezerv. Med prejemniki so številčnej-

še družine in družine z nizkimi dohodki. Skupaj je bilo razdeljeno 4.147 kg hrane. 
Občina Cerklje na Gorenjskem nam je za blažitev krize donirala znesek 1.000 evrov. 

S tem denarjem smo kupili higienske potrebščine za svoje prejemnike.
V času krize so priskočili na pomoč tudi: Agropromet Cerklje, neimenovani darova-

lec, Primož Hudobivnik, ribogojnica Vodomec, cerkljanski čebelarji, Ljubljanska mle-
karna.
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S plačilom položnic smo pomaga-
li petim družinam v skupnem zne-
sku 1.222 evrov (elektrika, kurjava).

Letovanje otrok v Portorožu smo 
omočili eni družini in dvema otro-
koma. V sodelovanju s Slovensko ka-
ritas in podjetjem MIK Celje smo za 
letovanje predlagali še 8 otrok.

Tudi letos smo iz škofijske Karitas 
(Škofijska karitas Ljubljana) prejeli 
bone za nakup šolskih potrebščin za 
šolarje. Tovrstne pomoči je bilo deležnih devet družin.

Na pobudo škofijske Karitas smo letos organizirali akcijo Podarim ti zvezek. Zvezke 
smo zbirali v Mercatorju v Cerkljah, kjer je bil postavljen voziček za zbiranje. Akcija je 
bila pri ljudeh lepo sprejeta.

Tudi letos smo uspešno izvedli akcijo Sveča za sočloveka v stiski. Uspelo nam je pro-
dati 300 sveč. Pridobljena sredstva uporabimo za delovanje župnijske Karitas. Hvala 
vsem, ki ste nam prisluhnili in sveče kupili pri nas.

Za boljše delovanje župnijske Karitas imamo organizirano tudi izobraževanje za so-
delavce Karitas. Udeležili smo se predavanja in delavnic na Viču in duhovne obnove 
v Adergasu.

Zaradi izrednih razmer nam ni uspelo izvesti srečanja za starejše v svoji župniji, 
pomoči pri oratoriju, pomoči na DMC-ju pri izdelavi butaric, venčkov in pomoči pri 
miklavževanju.

Ob koncu našega poročila bi se želeli najtopleje zahvaliti vsem dobrotnikom za iz-
kazano dobro voljo in nudenje pomoči. Le z vašo pomočjo nam je uspelo izvesti vse 
imenovane akcije in razveseliti svoje farane.

Posledice koronakrize se bodo v večji meri pokazale letos, in prav vsem bi radi po-
magali. Zato bodimo pozorni na stiske soljudi in jim pomagajmo.

Župnijsko karitas Cerklje na Gorenjskem vodi naš župnik Jernej Marenk. Sodelavke 
župnijske Karitas: Albina Atlija, Anica Sirc, Ivanka Vreček, Majda Erzar, Minka Škoda, 
Mira Anžič, Dragi Koglar, Marija Kropivnik, Mojca Kepic, Angela Močnik, Marta Jago-
dic, Francka Podgoršek, Francka Prosen.

Še naše – malo pozno – praznično voščilo:
V letu 2021 vam želimo obilo zdravja, upanja in čim lepši vsakdan. Naj vam bo 

Novorojeni v pomoč pri premagovanju osamljenosti, težav, bolezni … Vse dobro vam 
želimo sodelavci Župnijske karitas Cerklje na Gorenjskem.

Albina Atlija in Anica Sirc
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
2. februarja smo praznovali svečnico. Spominjali smo se posebnega dogodka iz Je-

zusovega otroštva. Ko je bil Jezus star štirideset dni, sta ga Marija in Jožef nesla v tem-
pelj, kjer sta se Bogu zahvalila za njegovo rojstvo. Takrat je Simeon napovedal, da bo 
Jezus luč v razsvetljenje poganov.

Sveča s svojo svetlobo predstavlja našo vero – luč, ki je v naše življenje posvetila ob 
zakramentu sv. krsta, ko smo tudi mi postali Božji otroci. Naš plamen ugaša vedno, 
ko grešimo, zato Jezusa pogosto prosimo, da nam grehe odpušča, da bo tako v naših 
dušah lahko večkrat svetloba kot tema.

Prerokinja Ana je bila izredno srečna, ko je v templju videla dete Jezusa. Avtor 
risbe je namesto dveh narisal kar enajst golobic. Jih najdeš?

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
V tokratni številki Župnijskega pisma namenjamo nekaj prostora razmisleku o ver-

skem življenju največjih slovenskih umetnikov besede – pesniku Francetu Prešernu in 
pisatelju Ivanu Cankarju. Delček njunega verskega življenja nam odkriva pogovor novi-
narja Bernarda Nežmaha z akademikom prof. Jankom Kosom. 

Nežmah: Podobe Prešerna zadnje pol stoletja prinašajo freigeista in upornika 
zoper katolištvo, vi Prešernov antikatolicizem postavljate pod vprašaj?

Kos: Slovensko katolištvo tiste dobe je sestavljalo dvoje struj. Po prvi, še iz baroč-
nega časa, je bilo veselo, prijazno in odprto. Drugo, janzenistično, je bilo strogo in ri-
gorozno. Zdaj je vprašanje, na katero katolištvo je Prešeren reagiral, proti kateremu 
katolištvu je bil izrazit svobodomislec. Dejstvo je, da je reagiral na janzenistično katoli-
štvo, iz katerega so prihajale tudi ostre kritike na Krajnsko Čbelico, odpor do erotične 
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poezije in zlasti do Prešerna. Verjetno ga je predvsem to 
potiskalo v silen odpor do katolištva. Ta se kaže zlasti v 
njegovih izjavah Ani Jelovškovi, ki jih je kasneje zapisala 
hči Ernestina. Ne vemo, ali so vse zelo avtentične, zakaj 
Ernestina sama je bila pod Aškerčevim vplivom svobo-
domiselna. Zanesemo se pa lahko, da je okoli l. 1840 Ani 
Jelovšek izjavil marsikaj zoper Cerkev, duhovništvo, krst.

Vemo, da se je na smrtni postelji dal spovedati, ma-
ziliti in je prejel obhajilo, čeprav so nekateri to poskušali 
kasneje zanikati. To je na smrtni postelji storil za Can-
karja duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. Po drugi 
strani pa je bil Prešeren v zelo močnih, prijateljskih stikih 
z duhovništvom. Njegovi strici so ga tako ali tako podpirali, do 35. leta je živel s starim 
stricem pri Šentjakobu. Njegova naveza na krščanstvo je bila v zasebnih stikih zelo 
močna. Kako pa se kaže odnos do krščanstva v njegovi poeziji? Meni se je zazdelo nuj-
no preiskati to plat Prešerna, v zadnjih delih sem pokazal na presenetljivo močno vez 
s Svetim pismom v smislu motivov, podob, celo sloga. Prešernoslovci smo pred tem 
natančno raziskovali, kaj Prešeren dolguje renesansi, antiki, v čem je podoben sodobni 
romantiki.

Nežmah: Kot umetniška inspiracija služi tudi odpor do religije, denimo prav 
pri Cankarju.

Kos: Prav gotovo. Cankar se je še bolj kot Prešeren 
vrgel v svobodomiselstvo. Okoli leta 1900 je govoril, 
kako bo znanost tako ali tako vse razložila, bil je sci-
entist, zavračal teologijo, religijo, celo filozofijo kot 
tako. To se je pri njem znova uveljavilo, ko je kandi-
diral za deželnega poslanca na socialdemokratski li-
sti, ko je pisal članke in imel izrazito antiklerikalna in 
proticerkvena predavanja. Toda to je kmalu minilo, 
leta 1909, ko je šel v Sarajevo, kjer se je spovedal in 
šel k obhajilu. Tudi to ni trajalo pri njem kot verska 
praksa, vendar pa je v njegovih zadnjih literarnih delih vse več krščanskega duha v 
najširšem smislu, celo v tem, da je sprejel in priznaval Janeza Evangelista Kreka.

To pomeni, da tudi pri Cankarju najdemo nihanje med agnosticizmom in skepticiz-
mom na eni in religioznostjo na drugi strani. Proti koncu je ta religioznost prevladala, 
čeprav ne moremo natančno reči, kakšna je bila: krščanska vsekakor, o katoliški pa ni 
pričevanj, razen na smrtni postelji.

Vir: Mit o Prešernu, Mladina št. 5, 5. 2. 2002
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JESEN ŽIVLJENJA

Zadovoljstvo osrečuje
»Dokler hočemo srečo samo imeti, ne 

moremo srečni biti,« je zapisal dr. Trstenjak.
Ko smo pošiljali novoletne voščilnice, je 

bila v njih največkrat napisana beseda SRE-
ČA. Psihologi menijo, da je sreča predvsem 
stvar spomina. Človek se resnično zaveda 
šele, ko razmišlja, kako se je počutil v do-
ločenem času. Srečo pogosto primerjamo 
z zadovoljstvom. Učimo se spoštovati, kar 
smo imeli in kar imamo. Pomembno je, da je 
človek ob tem zadovoljen.

Razmislimo o sreči. Sreča je čustveno stanje, ki si ga vsi ljudje želijo. Pogosto slišimo: 
»Srečen sem, da imam zdravje in dobre otroke.« »Srečen sem, da se mi je zdravje iz-
boljšalo.« »Hčerka pri iskanju službe nima sreče.« »Sreča me je zapustila.«

Kako biti srečen? Enostavnega recepta, kako to doseči, ni. Le zadovoljstvo je resnič-
na sreča. Poznamo izrek: »Srečen je tisti, ki je z majhnim zadovoljen.« 
Če je človek zadovoljen, je tudi notranje miren. Še več, srečen je. Če se 
malo ozremo okoli sebe, hitro ugotovimo, da so nekateri skromni in že 
majhne stvari sprožijo v njih čustvo zadovoljstva. Poznamo »nergače«, ki 
jih vedno kaj vznemirja, z ničimer niso zadovoljni, niti s seboj.

Zadovoljen človek je sposoben razviti pristen in dobrohoten odnos z drugimi ljud-
mi, predvsem pa pomagati potrebnim. Občutek, da si iz srca storil nekaj dobrega za 
drugega, se vrne k tebi in sproži posebno zadovoljstvo.

Vsak naj sam presodi, ali je njegova življenjska pot usmerjena k zadovoljstvu.

• • •
ODŠLI SO …

OB SMRTI FRANCIJA TIČARJA SO DAROVALI za svete maše člani ŽPS, 2 maši.
OB SMRTI FRANCA PODJEDA SO DAROVALI za sveto mašo sosedje.
OB SMRTI JUSTINE SKRT SO DAROVALI za svete maše: mož Štefan, 5 maš, hči 

Irena z družino, 2 maši, sorodniki in prijatelji, 9 maš, sosedje, 4 maše, Marija Senčar, 
Rupnikovi. OB SMRTI JUSTINE SKRT JE DAROVALA za potrebe Župnijske karitas 
Marija Senčar.

OB SMRTI ANTONA ŠTUPARJA SO DAROVALI za svete maše: sosedje, 10 maš, 
sorodnika, 3 maše, Španovi iz Dvorij, Ana Jelovčan, Kropivnikovi.
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OB SMRTI JERNEJA VOMBERGARJA SO DAROVALI za sveto mašo Tičarjevi iz 
Grada. 

OB SMRTI JERNEJA VOMBERGARJA JE DAROVALA za Gregorijanske svete maše 
žena Angelca.

OB SMRTI IVANE GUBANEC SO DAROVALI za svete maše domači, Rezarjevi, Ja-
nezovi.

OB SMRTI CECILIJE REPNIK SO DAROVALI za svete maše: domači, 10 maš, so-
sedje, 10 maš, brat Ivan, 3 maše, Keklovi iz Virmaš, 2 maši, Urankarjevi, družina Egart 
iz Podljubelja, družina Krišelj iz Preddvora, Hvačarjevi iz Poženika, Zajčevi iz Grada, 
Hrvatovi iz Srednje vasi.

OB SMRTI CECILIJE REPNIK SO DAROVALI TUDI ZA PODRUŽNIČNO CERKEV 
V ŠMARTNEM.

OB SMRTI GABRIJELE BOLKA SO DAROVALI za svete maše: Hvačarjevi iz Pože-
nika, Šarlijevi iz Nasovč, Miha, Belšakovi, vnukinja Jasmina z družino, Pristavovi s Trate, 
družina Jerič – Šubelnovi.

OB SMRTI VLADA POLAJNARJA SO DAROVALI za dve sveti maši sorodniki 
Franc, Olga in Marica.

OB SMRTI FLORJANA JERIČA SO DAROVALI za svete maše: brat in sestra, 3 maše, 
sosedje, 4 maše, sorodniki iz Predoselj, 2 maši, sestrične iz Vodic, 2 maši, Rožmanovi iz 
Utika, 2 maši, družina Rozman, 2 maši, Gradbeni odbor Dvorje, družina Škofic, Stane 
Zevnik, Ivo Tičar, Karolina in Filip Frantar, Marija Žibert, krstnemu botru Cilka Gre-
gorc, krstnemu botru Janez Kepic.

• • •
MISEL ZA LEPŠI DAN

To, kar nam leti iz ust, je naša osebna izkaznica kulture. Kultura namreč ni zgolj naše 
poznavanje visoke umetnosti, ampak je najprej naš vsakdanjik in obnašanje v njem. 
(Berta Golob)

Živeti srečno je velika umetnost. Eden od pogojev za to je zadovoljnost. Sreče ni na 
drugem bregu. Skriva se v tebi. (Phil Bosmans)

Vsi moramo imeti pravico, da sprejemamo lastne odločitve in delamo lastne napa-
ke, z njimi živimo in se iz njih učimo. Druge poti do zrelosti preprosto ni. (John Powell)

Besedo vzgoja bi morali izbrisati in namesto nje napisati besedo zgled. (Peter Rose-
gger)

Naša osebna sreča ni toliko odvisna od tega, kar se nam dogaja, ampak je odvisna 
od tega, kaj se dogaja v nas. (Wiliam James)
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Božje sonce vzhaja nad dobrimi in hudobnimi, nad prijatelji in sovražniki. Vedi pa, 
da obstane nad prijatelji. (Martin Gutl)

Imamo množice krščenih, pa malo kristjanov! Zakaj? Zato, ker naše družine, naša 
občestva niso tako živa v veri, da bi seme krsta lahko zorelo. (Leon-Joseph Suenens)

Če imaš srce za druge, če te bolečina drugih prizadene, če lajšaš stisko drugih, če 
sprejemaš ljudi takšne, kot so, če več daješ, kot prejemaš – potem je to ljubezen. (Phil 
Bosmans)

ZA DOBRO VOLJO
»Slišal sem, da lahko zaradi osamljenosti v karanteni znoriš. Sem se o tem menil s 

kavomatom in mikrovalovno, pa sta oba enakega mnenja ... Z mešalcem pa ne govo-
rim, ker vse po svoje obrne.«

»Govori se, da bodo vsi možje, ki preživijo v izolaciji s svojimi ženami, dobili status 
vojnih veteranov ... Ve kdo kaj o tem – so to verodostojne informacije?«

»Sem si šel pozvonit na vrata, ker je dober občutek, ko dobiš obiske.«

»22. dan samoizolacije: Skregal sem se s svojo, ker je odnesla smeti iz hiše. Jaz sem 
bil na vrsti.«

»Mama je skuhala pasulja za tri dni. Je videti, da bomo maske nosili tudi doma v 
stanovanju.«

»Predlagam nov izziv! Slikajte se s policistom v drugi občini.«

»Vprašam sosedo, kako je kaj pri njih, pa pravi: En dan gre v trgovino mož, en dan 
pa jaz. En dan jemo, drugi dan pa pijemo.«

»Zdaj, ko so v karanteni tisti, ki imajo rojstni dan, se jim vošči tako: Želim ti zdravja, 
olja, kvasa, moke in paleto WC papirja ...«

»Kako prav pridejo maske nam grdim ... Če zdaj ne najdem sorodne duše, je ne bom 
nikoli!«

»Zunaj je virus, noter imam pa ženo, kam naj grem?«

»Koronavirusu je uspelo, kar ni nobeni ženski. Prekinil je vse športe, zaprl bare in 
zadržal vse moške doma.«

»Je rekel: Vse je za nekaj dobro ... Tašča je iz druge občine.«

»Če v tem težkem času vidite Štajerca s steklenico v roki, se ne prenaglite – on ne 
pije, temveč nalaga antivirusni program!«

»Zdaj se ne bo več reklo: Lej ga, kako je pijan ... Lej ga, kako je dezinficiran!«
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SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: Martin Jenko, Franc Erzar, zakonca Taloš.

OBVESTILA

KDAJ BOMO LETOS PRAZNOVALI
Pepelnica: 17. februar
Velika noč: 4. april
Vnebohod: 13. maj
Binkošti: 23. maj
Prvo sv. obhajilo: 23. maj, Cerklje
Prvo sv. obhajilo: 30. maj, Šenturška Gora
Sv. Rešnje telo in kri: 3. junij
Župnijska zahvala zakonskih jubilantov: 13. junij
Podelitev zakramenta sv. birme: 25. september
Rožnovenska nedelja: 3. oktober
Župnijsko žegnanje: 31. oktober
Zahvalna nedelja: 7. november
Župnijski misijon: 12. – 21. november
Prva adventna nedelja, nedelja Karitas: 28. november

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE: SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Na spominski dan Lurške Matere božje, 11. februarja, obhajamo svetovni dan 

bolnikov, ki ga je vpeljal sveti papež Janez Pavel II. leta 1992. Zakaj je izbral prav 
ta dan? Sv. Janez Pavel II. je takole razložil: »Svetišče Lurške Device Marije pod vznož-
jem Pirenejev je postalo svetišče človeškega trpljenja. Približujemo se, kot je storila ona 
na Kalvariji, križem bolečine in osamljenosti tolikšnih bratov in sester«. V svoji okro-
žnici o odrešilnem trpljenju, ki jo je podpisal 11. februarja 1984, je zapisal: »Z Marijo 
pod križem je zaznamovano tudi trpljenje vsakega človeka«.

OBISK DUHOVNIKA PO DOMOVIH
Obisk duhovnika na domu bo torek, 2. marca, dopoldne na Šenturški Gori, v petek, 

5. marca, pa po ostalih vaseh naše župnije. Če še kdo želi obisk duhovnika na domu, 
naj sporoči v župnišče.
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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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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA 
FEBRUARJA

ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Na pepelnično sredo se globlje zavemo svoje minljivosti, 

saj smo zaznamovani z oljčnim pepelom. V sredo, 17. febru-
arja, je pepelnica, ko velja strogi post. To pomeni, da ta dan 
ne jemo mesa in se samo enkrat najemo do sitega. Ob vseh 
petkih v postu pa se vzdržimo mesa.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V postnem času bomo vsak petek, na začetku svete maše, 

molili križev pot.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 13. februar:
Skupina Grad
SOBOTA, 20. februar:
Skupina Poženik
SOBOTA, 27. februar:
Druga skupina Cerklje
SOBOTA, 6. marec:
Prva skupina Trnovlje

BRALCI BERIL:
Bralci beril ste dobrodošli 

ob delavnikih in nedeljah, da 
se oglasite v zakristiji za branje 
beril.

GOSPOD, BLAGOSLOVI TO LETO!
Gospod mojih ur in mojih let, dal si mi veliko časa. Čas je 

za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo moj in podaril 
si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako 
dobro jutro, ki ga doživim. Ne prosim te, da mi daš več časa. 
Prosim te za modrost, da bi vse ure prav izrabil. Prosim te, 
da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in 
dolžnost; nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in razve-
drilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki potrebujejo 
družabnika. Prosim te, da svojega časa ne izgubljam, ne zap-
ravljam, ne tratim. Vsaka ura je kot košček njive: rad bi jo 
preoral, da bi v brazde zasejal ljubezen, take misli in besede, 
ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi to leto.


