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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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LETO SVETEGA JOŽEFA
Lani – na praznik Brezmadežne – je papež Frančišek napovedal leto svetega 

Jožefa. Zakaj je izbral ravno sv. Jožefa?
Papež je svojo odločitev pojasnil v pismu Z Očetovim srcem. 

Nedvomno je močan povod 150-letnica razglasitve sv. Jožefa 
za zavetnika vesoljne Cerkve. Drugi razlog vidi papež v pande-
miji. Ta nam je dala razumeti pomen ljudi, ki so podobno kot 
sv. Jožef neopaženi, daleč od pozornosti, a vendar prisotni in 
vsak dan potrpežljivo vlivajo upanje.

Papež poudarja nekatere lastnosti sv. Jožefa: »On je iz svo-
jega življenja naredil darovanje samega sebe v ljubezni. V njem je Jezus videl Božjo ne-
žnost. Tudi Jožef je podobno kot Marija izrekel svoj ‚Zgodi se!‘ in sodeloval pri skrivnosti 
odrešenja.«

Papež poudarja tudi Jožefove očetovske lastnosti. Čeprav marsičesa ne razume, 
sprejme Marijo in hkrati z njo tudi Božjo voljo zase. »Je pogumen in ustvarjalen oče. 
Od njega se moremo naučiti ljubiti Cerkev in uboge, pravi papež. Kot oče nas tudi 
uči, da ima delo vrednost, da omogoča dostojanstvo družini. Jožefa postavlja za zgled 
očetom, ki to postanejo ne z rojstvom otroka, ampak ko se odločijo, da sprejmejo skrb 
za otroka in prevzamejo odgovornost zanj. Jožefa postavlja tudi za zgled pravega oče-
tovstva vsem voditeljem v družbi in v Cerkvi«

kAkO prEŽiVLJATE pOSTnE dni?
Kaj početi v postnem času, da ga bomo dobro izrabili? 

Ob tem vprašanju se najprej spomnimo na odpovedi mesu, 
sladkarijam, kavi, alkoholu … 

V postnem času ne gre za odpovedovanje zaradi odpo-
vedovanja, ampak gre predvsem za to, da storim nekaj, kar 
mi bo v življenju pomagalo, da moj odnos do Boga in ljudi 
postane bolj živ.

MAREC 2021



2

kOTiČEk ZA VErOUkArJE
Vsak dan, ne le na dan staršev, nam nudi priložnost, da 

se mami in očetu zahvalimo za njuno neizmerno ljubezen, 
za pomoč in razumevanje. Najdi priložnost, da jima večkrat 
rečeš ali izkažeš, kako rad/a ju imaš.

MLAdi in VprAŠAnJA MLAdiH
kO rESnO ZBOLiŠ pri 20-iH

Pred tremi leti, pri starosti dvajset let, so 
mi postavili diagnozo multiplo sklerozo. Še 
sedaj se natančno spomnim tistega dne, ko 
so me sprejeli pod nujno na nevrološko kli-
niko. Po nekaj opravljenih preiskavah so me 
seznanili, da obstaja sum na multiplo sklero-
zo, ki so jo maja 2018 tudi uradno potrdili.

Ob postavitvi diagnoze mi je bilo zelo tež-
ko. Bili so dnevi, sploh pa večeri, ki sem jih 
prejokala in se spraševala, zakaj jaz, kakšen 
načrt ima Bog z menoj?

Včasih sem bila malo jezna, razočarana, v smislu, kako nekateri ljudje razumejo 
mojo bolezen na preveč »enostaven« način in ti govorijo besede: sprejmi, zaupaj, ki se 
ti zdijo v tistem trenutku nepredstavljive in nerazumljive. Čez nekaj časa sem se začela 
zavedati, da so tudi ljudje, ki so mi govorili te besede, bili v stiski, saj niso vedeli, kako 
bi me spodbudili in mi vlili upanje in pogum in so mislili, da me z njimi tolažijo. Ravno 
nasprotno pa so me te besede še bolj užalostile in potrle. Sčasoma sem začela ceniti 
tudi te besede, saj sem se začela zavedati in upoštevati, na kakšen način so bile izreče-
ne. Lažje je namreč govoriti in deliti nasvete drugim, kot pa jih upoštevati in sprejeti. 
Lažje je te besede govoriti nekomu drugemu, ki je v stiski, saj se ti zdijo takrat čisto 
jasne, enostavne in preproste. A, ko se takšna stvar zgodi tebi ali komu izmed tvojih 
najbližjih, je to težko sprejeti.

Hvaležna sem za družino, prijatelje, sorodnike, znance, ki so molili zame, da bi spre-
jela to preizkušnjo. Na začetku je bilo težko tako meni kot njim. Posebej težko mi je 
bilo gledati njihove zaskrbljene, žalostne in solzne obraze. Stali so mi ob strani s svojo 
bližino, tišino, objemi, spodbudnimi besedami in molitvijo. Šele takrat sem v sebi za-
čutila, kaj pomeni moč molitve in Božja bližina. Tega ne znam opisati z besedami, a od 
tistega dogodka čutim, da je On res ob meni. Pred boleznijo tega nisem čutila.

Pridejo dnevi, ko mi je težko in pride do poslabšanja zdravstvenega stanja. Takrat se 
pogovorim s svojo družino ali pokličem katero od prijateljic ter z njo delim svoje misli, 
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občutke in skrbi. Skoraj vedno sem ob koncu pogovora boljše volje. Sama namreč tež-
ko zadržujem stvari v sebi in jih najlažje predelam, če se z nekom pogovorim in se mu 
zaupam. To ne pomeni, da o svojih problemih govorim vsakemu, ki ga srečam na ulici. 
Posebej cenim, ko me prijatelji povprašajo o mojem počutju, zdravju in mi povedo, da 
se me spomnijo v molitvi. Prijatelji, ki sem jih imela pred diagnozo in po njej so ostali 
isti. Le da se je naša prijateljska vez še bolj utrdila.

Z boleznijo se je treba naučiti živeti 
in gledati na življenje z optimizmom. 
Ne bom rekla, da je to vedno lahko, a 
če imaš ob sebi ljudi, ki te spomnijo, da 
se ni smiselno obremenjevati z nepo-
membnimi stvarmi in te opozorijo na 
to, kaj v življenju res šteje, je lažje. Sama 
menim, da je veliko lažje hoditi skozi živ-
ljenje z vero v Boga in z nasmehom na 
obrazu. Od postavitve diagnoze gledam 
na življenje drugače. Bolj cenim stvari, ki 
jih prej nisem. Ni mi več tako samoumevno, da se zjutraj zbudim, hodim, se sama 
oblečem, umijem, v rokah držim svinčnik ali pa, da se s prijatelji odpravim na izlet. V 
trenutku nam je namreč lahko vse vzeto. To sem občutila tudi sama. Bolezen ti nekaj 
vzame, ampak tudi veliko da. Odvisno je le, iz katere perspektive pogledaš.

Sama sem hitro spoznala, da pri spopadanju z boleznijo nisem sama, da je vedno 
ob meni Bog, na katerega se lahko vedno obrnem, ga prosim, se mu izročim in se mu 
zahvalim za vse dobre ljudi, ki mi stojijo ob strani. Takrat še posebej začutim Božjo 
navzočnost. Ko pogledam nazaj, vem, da se vse zgodi z razlogom. Če pa bom kdaj pad-
la, bo On vedno ob meni. Poleg tega je na mojo življenjsko pot poslal dobro družino, 
prijatelje in znance, ki mi z molitvijo, klici in sporočili pomagajo vstati iz preizkušenj 
in padcev.

Naj zaključim s svetopisemskim stavkom: »Človekovo srce načrtuje svojo pot, a 
Gospod vodi njegove korake« (Prg 16,9). Življenje nam vsak dan znova prinaša raz-
lične preizkušnje. Včasih so lepe, včasih težke, včasih se nam skozi človeške oči zdijo 
nemogoče. Verjamem pa, da skozi vse preizkušnje hodi z nami in nam prav preko 
njih utrjuje vero, krepi zaupanje in nas oblikuje po svoji podobi. Ni lahko, ampak On 
nam osmišlja trpljenje in nam s svojim nesebičnim darovanjem kaže pot, po kateri naj 
hodimo.

Mladim bi rada sporočila, naj pogumno, vztrajno in potrpežljivo hodijo po svoji 
poti življenja. Naj vedno vztrajajo in ob preizkušnjah ne obupajo, saj ima On zanje 
poseben načrt.

Petra
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MArEC nA dMC-ju
Prebuja se pomlad in počasi se bodo začele 

izvajati tudi naše dejavnosti v živo na DMC-ju. 
Tudi mi se trudimo, da se držimo vseh ukrepov, 
zato za zdaj še ne izvajamo dejavnosti, v katere 
je vključena večja skupina otrok ali odraslih. Z 
nekaterimi pa smo že začeli. O vsem vas bomo 
sproti obveščali.

V preteklem mesecu je bilo na programu de-
javnosti pričevanje Tantely Gaberšček, ki se je 
pred 28 leti preselila v Slovenijo. Z nami je delila 
svoje začetke, učenje jezika ter iskanje službe. Bil 
je zelo prijeten četrtkov večer. 

programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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V marcu bo pričevanje z naslovom »Vsako življenje je čudež.« Zakonca Selan nam 
bosta povedala zgodbo o hčerki, ki se je rodila 4 mesece prezgodaj. Bila je za dlan veli-
ka deklica ... Sedaj pa je zdrava petošolka. Zgodbi boste lahko prisluhnili v četrtek, 18. 
3. 2021, ob 20.00. Prijavite se lahko na spletni strani http://dmc-cerklje.si/. 

Od 8. 3. do 15. 3. 2021 bo na župnijskem dvorišču na voljo 
zabojnik za star časopisni papir. Dobrodošli. Vabljeni ste, da 
pospravite po svojih domovih in papir pripeljete v zabojnik. S 
tem boste podprli delovanje našega društva DMC in vse naše 
programe. Za to se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

Še naprej vas vabimo, da naše dogajanje spremljate na naši 
spletni strani, na Facebook strani Društvo DMC ter na In-
stagram profilu dmc_cerklje.

Za vse informacije, pogovor ali pomoč smo na voljo po tele-
fonu 041 945 604 ali po elektronski pošti mc.cerklje@gmail.com.

Andreja Urh, Akademija prostovoljstva

iZ ŽUpniJSkE krOnikE 
LETO 1903

Gospod kaplan Janez Medved je bil od tod prestavljen v Košano na Notranjskem in 
je dne 3. junija odšel. Na njegovo (mesto) je prišel dne 4. junija gospod Janez Bešter, ki 
je prej služboval v Kostanjevici. 

Nenavadno je bilo to pomlad, da so od nekod v te kraje prišli jeleni. Gospod kaplan 
Janez Medved je enega v goščavi nad Pšato ustrelil, ki je tehtal 134 kg. 

Na pokopališču je postavljen novi križ, podobo je izdelal Ferd. Skuflesser iz Ulrich 
Grossen na Tirolskem za 120 K. Vse skupaj je stalo 160 K.

Podpisani je tukaj služboval 36 let in pol kot kaplan in župnik. 22. novembra je sto-
pil v pokoj in odšel v Metliko. (podpis župnika: A. Golobič)

Z dekretom prečastitega Knezoškofijskega ordinariata v Ljubljani dne 6. novembra 
1903 leta št. 4800 je bil imenovan za upravitelja izpraznjene župnije Matevž Kos, ka-
plan v Cerkljah. 

Spomina vredno je slovo č. g. Antona Golobiča. Na predvečer njegovega odhoda 
je zbral Ivan Hribar, ljubljanski župan, ki ima v Cerkljah nekaj posestva in vilo, nekaj 
otrok, da so se z lampijončki v roki poslovili pred župniščem. Sam pa je s puško na 
rami pred župniščem zažigal jokajočemu župniku v slovo umetelen ogenj. Otroci so 
nekajkrat zavpili »živijo«, učitelji zapeli par pesmic, ljudstvo pa, ki je le bolj prišlo gle-
dat umetelni ogenj, je hladnokrvno opazovalo ves prizor. Drugi dan, 22. novembra, v 
nedeljo, po prvi sveti maši so se ključarji poslovili od svojega župnika. Nagovoril jih 
je v imenu vseh Franc Kepic, po domače Avman, ključar župnijske cerkve. Malo pred 
deveto uro pridrča kočija Ivana Hribarja. Župnik se odpelje ob desnici Ivana Hribarja. 
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Spremljala ga je do kolodvora požarna obramba Cerkljanska, dva učitelja, ter trije klju-
čarji. Bil je aristokratskega mišljenja in zato preprostemu ljudstvu nepriljubljen. 

Velevažen dan za cerkljansko župnijo je 20. december. Ta dan se je namreč ustano-
vilo prepotrebno »Slovensko katoliško izobraževalno društvo«. Po popoldanski službi 
božji se je v župnišču vršil ustanovni shod. Govorila sta veleučeni gospod dr. Evgen 
Lampe, stolni vikar v Ljubljani ter prečastiti g. Anton Koblar, dekan v Kranju. Bilo je 
natlačeno polno mož in fantov v pritličju župnišča navzočih, ki so z velikim zanima-
njem poslušali izvajanje govornikov. Pristopilo je takoj ta dan do 70 udov. Načelnika si 
je izvolilo društvo č. g. Ivana Bešter, kaplana v Cerkljah.

JESEn ŽiVLJEnJA
JE STArOST LAHkO LEpA?

Starejši dobro vemo, da stalna umska in telesna dejavnost krepi organizem in nje-
gov umski odziv. Človek se tako zdravo stara. K upočasnitvi staranja pripomorejo tudi 
zdrava prehrana in socialni stiki. Tudi delo podaljšuje in daje smisel življenju, misel pa 
ohranja naše možgane čile. Posebne nege so potrebni naši možgani. Če jih premalo 
uporabljamo, izgubijo moč, slabšata se spomin in presoja. Spomin je osnova človeko-
vega prilagajanja stvarnosti. Poudariti je treba, da je spominska dejavnost več kot le 
registriranje dogodkov. Dogodki se povezujejo s sedanjimi in minulimi dogodki.

Staramo se že od rojstva. Človek v zrelih letih počne vse mogoče, da bi ostal mla-
dosten: telovadi, se zdravo prehranjuje … Vendar tudi v pozni jeseni življenja ne želi-
mo biti stari. Ali je to sploh mogoče? Da, če bomo sprejeli polno odgovornost za svoje 
življenje! Saj človek v starosti postane najbolj odrasel. Vemo, da je med nami veliko lju-
di, ki so dosegli visoko starost, a 
so ohranili mladostno svežino. 

Vsak trenutek življenja ima 
svoj smisel. Smisel moramo naj-
ti tudi v težavah, ki jih prinese 
življenje. Naj vsakdo razmisli 
tudi o tej plati življenja! Največ-
ja želja vsakega človeka je doži-
vljati največjo možno kakovost 
življenja v vsakem obdobju, 
tudi in še posebej v starosti.
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prEBrAnO ZA BrALCE ŽUpniJSkEGA piSMA

izberi življenje
»… Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, 

da boš živel ti in tvoj zarod …« (5Mz, 30,19)
Čas, v katerem živimo, se zdi, kot da ogenj Svetega Duha v Evropi pojenja, zlo pa se 

s svetlobno hitrostjo neopazno širi.
Sile teme napadajo na prefinjen način, s sprevračanjem pomena besed ljubezen, us-

miljenje, enakost. Uspelo jim je osvojiti večino pri oblasteh, medije, tako da je uničenje 
taktike zla človeško gledano nemogoče. 

V najvplivnejše organizacije (Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija, 
številne nevladne organizacije), ki so nastale za varstvo človekovega življenja, dosto-
janstva in izboljšanje zdravja, so se vrinili finančno podprti zagovorniki splava, ho-
moseksualnih skupnosti, evtanazije, izenačenja ženskega in moškega spola – kulture 
smrti, ki sprevračajo človekove pravice. Čeprav v temeljnih dokumentih te pravice 
še ostajajo zapisane nedvoumno, jih ljudje na položajih pod krinko napredka 
vsiljujejo s popolnoma izrojenim pomenom. Pravico do splava utemeljujejo s pra-
vico žensk, da svobodno odločajo o svojem telesu. Z navidezno plemenitim zakonom 
o enakosti moških in žensk vpeljujejo ideologijo, da sta moški in ženski spol enaka, da 
spol ni naravno dan, ampak si ga vsak sam izbere. Tako želijo izenačiti homoseksualno 
zvezo z zakonsko zvezo, uveljaviti nadomestno materinstvo in uničiti družino. Temu 
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sledi sprememba izobraževalnega sistema, ki bo zlorabil otroke in jih moralno ter psi-
hološko pohabil. 

To je današnja Sodoma. Upor proti temu ni vmešavanje v politiko, politika nima 
pravice posegati na področje, ki je univerzalno in pripada Bogu. 

Bog od nas pričakuje našo budnost, naše noge in naš glas. Ozdraviti želi rane zaradi 
neurejenih, razbitih družin, zlorab, mi pa smo dolžni za to zastaviti vse. 

Sveto pismo je polno spodbud, naj se dvignemo, saj nam Bog ni dal dežele zato, da 
bi v njej živeli kot sužnji greha, temveč da bomo luč v temi.

Vir: Prenova; za Zavod Božji otroci Valentina Pikelj

Odšli so …
OB SMrTi CECiLiJE rEpnik SO dArOVALi za svete maše: Pavlina Pušavec, Mojca 

Zabret.
OB SMrTi JAnEZA VidMArJA SO dArOVALi za svete maše: Pogačarjevi.
OB SMrTi VLAdA pOLAJnArJA SO dArOVALi za dve sveti maši sosedje.
OB SMrTi GABriJELE BOLkA SO dArOVALi za svete maše: Koroščevi iz Cerkelj, 

3 maše, Mari Kosec iz Valburge, 2 maši, Cilka Jagodic iz Nasovč, vnukinja Petra, Janez 
Osel iz Trboj, Mari Osel iz Trboj, nečakinja Silva in Edo, vnukinja Barbi.

OB SMrTi ErVinA TrATnikA SO dArOVALi za svete maše: žena Ana in sin 
Peter, 2 maši, hči Kristina in mož Aleš, 2 maši, vnukinje Rubin, Rebeka in Rosvita, sestra 
Vilma, 3 maše, nečakinji Helena in Nataša, 2 maši, Petričevi iz Zg. Brnika, 2 maši, Zofi 
Mazi in hči Melita, nečaki: Andreja, Veronika, Franci in Marija, 4 maše, družina Osol-
nik, 3 maše, Ambruževi, 2 maši, družina Plahutnik, Andrej in Majda Remic, sodelavka.

OB SMrTi FrAnČiŠkE Šink SO dArOVALi za svete maše: sin Janez z družino, 2 
maši, nečak in nečakinje, 3 maše, Nataša Kne z družino, 2 maši, vnuki, Martinjakovi iz 
Češnjevka, Franc Šink z družino, Silva z družino.

OB SMrTi FrAnCA MArEnkA SO dArOVALi za svete maše: ključarji in me-
žnarji, 10 maš, Kolektiv Marijinega vrtca, 6 maš, Marija Belšak, 2 maši, družina Galjot, 
Majda in Viktor Erzar z družino, sodelavke Župnijske karitas Cerklje, Zakonska skupina 
Cerklje, Skupina za čiščenje Poženik. OB SMRTI FRANCA MARENKA JE DAROVAL za 
vračilo dolga za dvorano sin Jernej.

MiSEL ZA LEpŠi dAn
Več poguma je potrebno, da svoje mnenje spremeniš, kot pa da se ga vztrajno ok-

lepaš. (Friedrich Hebbel)
Najti Boga pomeni iskati ga brez prestanka … Kajti prav v tem je videnje Boga: da 

nismo nikoli naveličani hrepeneti po njem. (sv. Gregor Niški)

• • •

• • •
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V resnici iščete Jezusa, ko sanjate o sreči: on vas čaka, ko vas nič od tega, kar najdete, 
ne zadovolji. (Janez Pavel II.)

Tišina nam odkriva nov pogled na vse … Ni bistveno, kar rečemo mi, temveč tisto, 
kar Bog pove nam in kar pove po nas. (mati Terezija)

Ponovno bomo odkrili smisel življenja, kdo smo in kam gremo, samo če bomo spet 
znali gledati z očmi otroka. (Susanna Tamaro)

Ni bolj sumljive stvari pri človeku kakor želja prenavljati druge. (Thomas Merton)
Zares človek sem šele tedaj, ko znam sebe obvladovati, dati in odstopiti drugim, 

žrtvovati se za bližnjega, ljubiti druge okoli sebe. (Jože Vesenjak)

Ljubezen je vrednota in daje našim delom veličino; čeprav so naša dela sama po sebi 
majhna in vsakdanja, bodo zaradi ljubezni postala velika in mogočna pred Bogom. (sv. 
Favstina Kowalska)

Spreobrnimo se! Če smo omahljivi, k poštenosti; če smo pošteni, k dobroti; če smo 
dobri, k svetosti. (Polikarp Brolih)

Koliko bogov, malikov in idolov je marsikdaj v našem srcu! Postni dnevi so za nas 
klic, naj očistimo tempelj svojega srca. (Janez Zupet)

Vsaka spoved nam mora jasniti duhovno obzorje in utrjevati našo slabotno voljo. 
Čim bolj bo pri spovedi duša odprta, tem več milosti bo prejela. (Stanko Janežič) 

Koliko srečanj doživim vsak dan! Kadarkoli sem natančno pogledal človeka z ljube-
čimi očmi, sem te videl iti mimo. (Peter Lippert) 
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ZA dOBrO VOLJO
Prišli so čudni časi ... Pred vhodom v banko piše: »Obvezen vstop z masko in roka-

vicami!«
Kako gre svet naprej ... Zdaj lahko učiteljico kar z daljincem izklopiš. Oh, kje so tisti 

časi, ko sem jaz hodil v šolo ...
Samoizolacijski nasvet: Sami se ostrizite, pa ne boste hodili iz stanovanja še nasled-

njih štirinajst dni …
Naš pes se je začel že skrivati pred nami, vsak od nas ga želi dvakrat na dan peljati 

na sprehod.
Vlada opozarja: »Umivajte si roke ...« Pamet so vam že drugi oprali.
Vprašam ženo: A greva na sprehod za 20 minut? Lahko! Samo se morava zmeniti, 

kdo od naju bo lajal.
Najbolje je, da maske nosite tudi v stanovanju, sploh v kuhinji, da ne boste pojedli 

vsega, kar vidite.
ZAMENJAVA – »Danes sem za ženo dobil rumenega papagaja.« – »Temu bi jaz 

rekel dobra zamenjava.«
RAZLIKA – »Kakšna je razlika med vodo in dvojčki?« – »Kemična formula za vodo 

je H2O, pri dvojčkih pa se reče: oho, dva!«
KAVBOJSKA – Kavboj pridrvi v salon in zavpije: »Kdo mi je ukradel konja? Če mi 

ga v petnajstih minutah ne pripelje nazaj, se bo zgodilo isto kot v Teksasu!« – Čez pet-
najst minut je konj seveda nazaj. Natakar zato radovedno vpraša kavboja: »Poslušaj, in 
kaj se je zgodilo takrat v Teksasu?« – »Ja, domov sem moral iti peš.« 

»Draga, žal so tisti dragi krzneni plašč,  
ki si si ga tako želela, že prodali!«

»Veš Tinček, ko sem bil jaz toliko star kot 
ti, sem že delal.«

»Pomisli, ko bom jaz star toliko kot ti, 
bom še delal.«
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dArOVi ZA ŽUpniJO
ZA nOVO kApELO SO dArOVALi: Ana in Janez Narobe, Majda in Viktor Erzar, 

sodelavke Župnijske karitas Cerklje.

OBVESTiLA
TEdEn drUŽinE

Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca, začenjamo teden družine. Prav na ta dan 
se z razglasitvijo papeža Frančiška začne tudi Leto družine Amoris Laetitiae, ki se bo 
zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu junija 2022.

Obenem smo tudi v letu sv. Jožefa, ki se je začelo 8. decembra 2020. Na Uradu za 
družino SŠK so zato sklenili, da na praznik sv. Jožefa, 19. marca, ob 20.00 v cerkvi sv. 
Jožefa v Ljubljani slovesno odprejo teden družine in hkrati Leto družine. 

V Tednu družine želimo približati cilje in namen Leta družine. Zato bodo po uvo-
dnem nagovoru ljubljanskega nadškofa msgr. Stanislava Zoreta v eni uri predstavniki 
različnih področij družinske pastorale podali kratke predstavitve dela z zakonci, starši, 
družinami, pari v pripravi na zakon, ločenimi, ostarelimi in mladimi ... Predstavitve 
bodo podane kot informacija, kdo vse deluje v naši Cerkvi, in kot vabilo, kam se verni 
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lahko vključijo. Upamo lahko, da bo to tudi spodbudilo k nastanku še kakšnih skupin 
na župnijski ali škofijski ravni. 

Odprtje se bo zaključilo s skupno molitvijo in blagoslovom ob 21.00. Za prenos v 
živo bo poskrbljeno preko Facebooka in YouTube kanala. Posnetek bo mogoče videti 
tudi kasneje čez celotno leto.

16. MiSiJOn nA rAdiU OGnJiŠČE
Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 

2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnev-
nih govorih (ob 17.00) bodo v povezavi z ge-
slom misijona »Bili so skupaj« (prim. Jn 21) 
sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, 
s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja 
Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V 
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih 
bodo sodelovali še drugi duhovniki, redov-
niki, redovnice in laiki.

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 
22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer 
ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.

SpOVEdni dAn BO V pETEk, 26. MArCA

inTErnETnA STrAn
Vabimo vas, da obiščete tudi našo spletno stran https://zupnija-cerklje.si/.

ZBirAnJE OdpAdnEGA pApirJA
društvo dMC Cerklje bo na župnijskem dvorišču zbiralo odpadni papir od 8. do 

15. marca. Veseli bomo vaše podpore.

BOGOSLUŽni kOLEdAr MESECA MArCA

SV. JOŽEF, MOŽ dEViCE MAriJE
Sv. Jožef goduje v petek, 19. marca. Svete maše bodo ob 9.00 in 18.00.

prAZnik GOSpOdOVEGA OZnAnJEnJA MAriJi
Praznik obhajamo v četrtek, 25. marca. Svete maše bodo ob 9.00 in 18.00.
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SpOVEdni dAn BO V pETEk, 26. MArCA
KDO SPOVEDUJE?
– g. Andrej Pirš: 8.00 – 10.00,
– g. Urban Kokalj: 10.00 – 12.00,
– g. Slavko Kalan: 12.00 – 14.00,
– g. Martin Leban: 14.00 – 16.00,
– g. Janez Modic: 16.00 – 18.00,
– g. Stanislav Zidar: 18.00 – 18.45.

ZAKAJ K SPOVEDI?
Osvobajajoča je misel, da mi Bog ne bo pri spovedi grehe samo oprostil, ampak mi 

jih bo odpustil. Naš usmiljeni Oče ne hrani naše kartoteke in je ne dopolnjuje, ampak 
jo sprazni in nam pri vsaki spovedi odpusti stvari, ki nas bremenijo in težijo. Ima nas 
rad in hoče, da se vrnemo v ljubeč in zaupen odnos z Njim.

Ko se odpravimo iz spovednice, lahko spet zadihamo s polnimi pljuči, okrepljeni z 
Njegovo milostjo, kar nam daje moč, da se tudi mi povrnemo k temu, da delamo vsem 
dobro ter da gledamo na svet z Njegovim, usmiljenim pogledom. Svojega življenja se 
lahko spet iskreno veselimo.

»Na usmiljenje pozabimo zaradi samoljubja. V svetu se to kaže v iskanju zgolj 
lastnih interesov, ugodij in časti, združenih v željo po kopičenju bogastva, v življenju 
kristjanov pa se kaže v hinavščini in posvetnosti. Dejanja samoljubja so tako številna, 
da jih pogosto niti ne prepoznamo več kot skrajnosti ali kot grehe. Zato je nujno priz-
nati, da smo grešniki.« (papež Frančišek)

OBRED SPOVEDI
Na začetku duhovnik pozdravi: Hvaljen Jezus!
Odgovorim: Vekomaj amen.

Pokrižam se: V imenu Očeta …
Zadnjikrat sem bil/a pri sveti spovedi …

Na kratko se predstavim: svoj stan (sem poročen/a, samski/a), družino (mati, oče, 
dijakinja, študent, babica, tast…)

Moji grehi so: … (Iskreno povem vse, kar vem, da ni bilo prav pred Bogom. Poveste 
lahko tudi, kje ste v zadnjem času, kaj napredovali v dobrem.)

Nato zaključim z: Moj Jezus, usmiljenje!
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Duhovnik mi bo skušal dati kašno spodbudo in povedal, kaj naj storim za pokoro.

Potem zmolim kesanje: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil/a in žalil/a tebe, ki si moj 
najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal/a, pomagaj mi s svojo milostjo. 
Amen.

Duhovnik mi bo sedaj dal odvezo: Bog Oče usmiljenja, ki je s smrtjo in vstajenjem 
svojega Sina svet spravil s seboj in poslal Svetega Duha v odpuščanje grehov, naj ti po 
službi Cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha.

Odgovorim: Amen.

Duhovnik: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru.
Odgovorim: Bogu hvala!

Po spovedi opravim pokoro, prejemam obhajilo in se z veseljem trudim, da bi bil 
boljši kot doslej.

SPRAŠEVANJE VESTI V PRIPRAVI NA SPOVED
Postavimo se v Božjo navzočnost. Zahvalimo Boga za prejete dobrote, prosimo ga, 

naj nam da spoznati napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo.

MOLITEV ZA IZPRAŠEVANJE VESTI
O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življe-

nje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje srce, 
da bom spoznal, kako je z menoj, in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. 
Amen. (Po rimskem obredniku)

POGOJI ZA DOBRO SPOVED
– dobro si izprašati vest
– grehe iskreno priznati spovedniku
– obuditi kesanje svojih grehov
– narediti trden sklep o poboljšanju
– opraviti naloženo pokoro
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Dobri Jezus!
Ob dnevu staršev bi se ti rad zahvalil za svojo 

družino. Hvala za mamico in očka. Hvala, ker sta mi 
dala življenje. Hvala, ker me imata neizmerno rada, 
pa čeprav ju včasih v njunih zahtevah ne razumem. 
Vem, da mi vselej želita najboljše. Daj mi moči, da 
jima bom lahko njuno ljubezen vedno vračal. Kadar 
pride do jeze in slabe volje, nam vsem pomagaj, da 
kmalu najdemo spet trenutek za smeh in radost. 

Naj nas vse blagoslavlja nebeška mati Marija ter 
staršema pomaga, da bosta po zgledu Jezusove 
družine vselej znala reševati družinske težave, pa 
četudi se bodo na prvi pogled zdele težke in nepre-
magljive. Amen.
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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.

Župnijsko pismoLETO 35

CERKLJE NA GORENJSKEM

12.—21. 11. 2021
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CErkEV ČiSTi:
SOBOTA, 13. marec:

Skupina Trnovlje
SOBOTA, 20. marec:

Prva skupina Stara Cesta 
SOBOTA, 27. marec:

Druga skupina Stara Cesta
SOBOTA, 3. april:

Prva skupina Cerklje

BrALCi BEriL: 
Bralci ste dobrodošli ob delavnikih in nedeljah,  

da se oglasite v zakristiji za branje beril.


