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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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»Zveličar je iz groba vstal,
premagal smrt in greh končal! Aleluja!«
(velikonočna pesem Alojzija Mava)

JEZUS JE PREMAGAL SMRT!
VESELIMO SE IN ODPRIMO  

SVOJA SRCA ODREŠENIKU!

NAJ VAM VESELO POJEJO  
VELIKONOČNI ZVONOVI

IN PRINAŠAJO SADOVE ODREŠENJA!

ŽELIMO VAM MIRU IN VESELJA
ZA PRAZNIK KRISTUSOVEGA  

VSTAJENJA!

Vaši duhovniki

VELIKA NOČ 2021
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VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI
Izredne razmere, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, še vedno narekujejo, da 

letošnje velikonočne praznike obhajamo na prilagojen način. Pri tem moramo vsi, du-
hovniki in verniki, upoštevati odloke Vlade RS, priporočila NIJZ in Navodila slovenskih 
škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 z dne 18. decembra 2020.

V cerkvi je naenkrat lahko zbrano število oseb, ki ustreza ena oseba ali družina na 
30 m2 površine notranjosti cerkve. Pri nas imamo v župnijski cerkvi 40 mehurčkov. 
Zunaj – na prostem – je še vedno naenkrat lahko zbranih največ 10 oseb z masko in 
upoštevanjem razdalje.

PROŠNJA
Prosimo vas, da se obredov velikega tridnevja v živo udeležite le en večer, in 

tako omogočite, da bomo vsi, ki želimo doživeti bogoslužje svetega tridnevja v 
živo, lahko sodelovali. Če bodo na dan obredov ostala prosta mesta, jih zapolnite 
s prijavo.

PRENOS OBREDOV IN SV. MAŠ
Obrede velikega tridnevja, križev pot ob 15.00 in vstajenjsko sveto mašo (ob 

6.30) bomo prenašali preko YouTube kanala naše župnije. Prenašali bomo tudi 
blagoslova velikonočnih jedil ob 11.00 in 16.00.

PRIJAVA K BOGOSLUŽJU
Udeležbo pri prazničnih mašah in bo-

goslužju velikega tridnevja je treba pri-
javiti na e-povezavi naše župnije ali po 
telefonu 041 650 620. 

VELIKI ČETRTEK: PRI ZADNJI VEČERJI 
JEZUS SVOJIM UČENCEM UMIVA NOGE

Obredi velikega četrtka bodo ob 18. uri. Po obredih bo krajše čaščenje Najsvetejše-
ga. Udeležbo pri obredih velikega četrtka je treba prijaviti.

VELIKI PETEK: JEZUS, KRALJ, KI UMIRA NA KRIŽU
Križev pot bomo molili na veliki petek ob 15. uri.
Obredi velikega petka bodo ob 18. uri. Po obredih pre-

nesemo Sveto Rešnje Telo v Božji grob. Sledi krajša molitev 
pred Božjim grobom. Udeležbo pri obredih velikega pet-
ka je treba prijaviti.

Ta dan je strogi post.
DAROVI, ki se pri obredih zberejo ta dan, so namenjeni 

vzdrževanju cerkva v Sveti deželi, Jezusovi domovini.
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VELIKA SOBOTA: LEŽI MRTEV V ZAPEČATENEM GROBU
Vodo in ogenj bomo blagoslovili na veliko soboto ob 6.00.
Ponj lahko prihajate med 6.15 in 8.00. Zaradi prepovedi 

zbiranja prihajajte na dvorišče v skupinah po največ deset 
oseb.

Blagoslovi velikonočnih jedil bodo potekali le v župnij-
ski cerkvi vsako polno uro med 9.00 in 17.00. Udeležbo pri 
blagoslovu je treba prijaviti na e-povezavi naše župnije. 

Telefonska prijava k blagoslovu velikonočnih jedil je mogoča samo starejšim, ki 
ne uporabljate spleta in nimate nikogar, ki bi vas prijavil. Na veliko soboto bo 
telefon g. župnika nedosegljiv!

Velikonočna vigilija: glavno praznovanje tega dne bo ob 18.00. S seboj prinesite 
sveče, ki jih bomo prižgali ob velikonočni sveči. Po končanih obredih jih bomo odnesli 
na grobove naših dragih rajnih, ki že v polnosti živijo velikonočno veselje. Udeležbo 
pri obredih velike sobote je treba prijaviti.

VELIKA NOČ: DAN VELIKEGA VESELJA
Najsvetejše bo v Božjem grobu izpostavljeno čaščenju 

od 6.10 dalje. Vstajenje bo ob 6.30, sledila bo sveta maša. 
Procesije ne bo.

Velikonočni sv. maši bosta tudi ob 10.00 (s petjem) in 
11.30 (brez petja). Če bodo pri dopoldanskih mašah za-
sedeni vsi razpoložljivi mehurčki, bo maša tudi ob 19.00. 
Udeležbo pri velikonočnih mašah je treba prijaviti.

VELIKONOČNI PONEDELJEK: UČENCA NA POTI
Svete maše bodo po nedeljskem razporedu, ob 7.30 in 

10.00. Udeležbo pri mašah velikonočnega ponedeljka 
je treba prijaviti.
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
ALI POZNAŠ SIMBOLIKO VELIKONOČNIH 
JEDI?

Velika noč je največji krščanski praznik, ki nas spominja, 
da je tisti Gospod življenja, ki je umrl, zdaj vstal in živi.

Novica je prvi hip povzročila strah, tako da so žene 
bežale od groba. Marija Magdalena je novico povedala 
učencema, Petru in Janezu, ki sta hitro tekla h grobu. Vi-
dela sta in verovala.

Kaj sta verovala? Verovala sta, da je Jezus premagal smrt 
in živi!

Na velikonočno jutro smo verniki povabljeni, naj sede-
mo z vstalim Kristusom k mizi in se veselimo ob hrani, 
ki smo jo dan prej nesli v cerkev blagosloviti. Ali poznaš 
simboliko velikonočnih jedi?

Suho meso – simbolizira Jezusovo telo, Jezusa pogosto 
poimenujemo kot Božje Jagnje, ki odzemlje grehe sveta.

Jajca – predstavljajo Kristusovo vstajenje in vstop v novo življenje, rdeči pirhi so 
tudi simbol krvi, ki jo je prelil Kristus.

Kruh – predstavlja Božjo dobroto, ki nam vse podarja.
Potica – ponekod tudi kolač oz. pogača spominja na Jezusovo trnovo krono.
Hren – simbolizira žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ.
Pomaranča – predstavlja pijačo (gobo, namočeno v kisu), ki so jo ponudili umira-

jočemu Zveličarju.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KRIŽEV POT NARKOMANA: JEZUS PADE POD KRIŽEM

Sonce vedno bolj pripeka, križ postaja vse težji … Ponovno si na kolenih, Jezus. 
Množica vzvalovi, slišijo se krvoločni kriki in hujskanje vojakov, naj te z udarci dvignejo 
s tal. Kako sam si, Božji Sin, sredi teh ljudi …

Tudi jaz sem danes ponovno padel. Ali pa je 
morda bilo to včeraj? Ne vem, saj takrat, ko sem 
zadet, ni časa, ni prostora. Le potešitev je, tista 
omamna potešitev po grozni krizi brez droge. 
Moral sem to storiti, sicer bi znorel. Moral sem, 
pa čeprav sem z vso iskrenostjo obljubil njej, ki 
jo ljubim, da se ne bom nikoli več drogiral. Ti, 
Jezus, veš, da jo imam res rad in da bi zanjo storil 
vse. Celo prisegel sem ji, da v moji roki ne bo več 
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droge. A veš tudi to, Jezus, da res nisem mogel več zdržati brez »jointa«, pa čeprav sem 
se trudil …

Strahopetec sem in slabič, ne pa mož besede. Vedno znova delam to, česar nočem: 
lažem drugim in sebi, grozim staršem, če mi ne dajo denarja, goljufam sestro, celo 
kradel sem že. In kar je najhujše, drogo sem ponujal svoji dragi – njej, ki me ljubi in mi 
želi pomagati.

Bog, odpusti mi; Bog, pomagaj mi! Daj mi moči, da kakor ti, tudi jaz ponovno vsta-
nem. Da nikoli, res nikoli več ne sežem po drogi!

Marjana Barbarič

JESEN ŽIVLJENJA
Velika noč ni običajen praznik, zato je 

potrebna posebna priprava nanjo. 
Postni dnevi so nas opozarjali, naj ne 

mislimo le, koliko in kakšne dobrote bomo 
pripravili. V postnem času je v ospredju od-
poved. Starejši se še spominjamo, čemu vse 
smo se odpovedali v hudih vojnih letih, ko 
smo bili veseli, če smo dobili kos rožičeve 

potice ali belega kruha. Pirhov seveda ni manjkalo. Danes se spomnimo tistih, ki so v 
pomanjkanju.

Gotovo ni pravo praznovanje velike noči pripraviti le bogat velikonočni zajtrk.
Naj nas dnevi velikonočnih praznikov spomnijo, da nas bo povezala le ljubezen, 

dobrota in sočutje. In ne pozabimo na odpuščanje.
Svet bo lep, ko nas bo povezovalo velikonočno veselje!

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
TISTO JUTRO BREZ VEČERA
Rad bi se zbudil v jutro,
ko se bodo vsi zbudili s streho nad glavo
in bo za vse zajtrk na mizi,
ko ne bo nihče streljal na nikogar
in bo lahko vsakdo šel mirno v službo,
ko ne bo pomembna barva, rasa in spol
in bo vsem priznano Božje poreklo – 
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro, 
ko otroke ne bo strah, 
ali se bodo starši zvečer vrnili domov, 
ko starše ne bo strah,
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ali se bodo mladi zjutraj vrnili živi,
ko bo bolezen le še spomin
in greh že pozabljena stvar – 
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro, 
ko bom lahko brez maske odprl okno
in na cestah ne bo povoženih mačk,
ko bom lahko mirno dal srce na dlan
in ga ne bo nihče zavrgel ali poteptal,
ko resnica ne bo le preoblečena laž
in ne bo z denarjem nihče nikogar kupoval –
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro,
ko bom brez dvoma v objemu Boga,
ko se bom rokoval z ljubeznijo in ne bo ločitve,
ko bom prepojen z življenjem, ki ne mine,
ko bom doživljal radosti bližine brez bolečine … 

Bo res šele zadnje velikonočno jutro
tisto jutro brez večera,
tisto jutro brez dvomov in strahu,
tisto jutro, polno gotovosti in ljubezni,
tisto jutro, ki ga obljubljajo vsa jutra:
takrat lepota in dobrota ne bosta le sanje
in bomo ob velikonočnem veselju vsi mladi.

p. Pavle Jakop, Tisto jutro brez večera

MISEL ZA LEPŠI DAN
Bolj, ko je temno okrog nas, bolj moramo odpreti svoje srce luči, ki prihaja od zgoraj. 

(sv. Edith Stein)
Slava tebi, ki si s svojim križem zgradil most nad smrtjo, da po njem duše prehajajo 

iz kraljestva smrti v kraljestvo življenja. Slava tebi, ki si nadel telo umrljivega človeka in 
si iz njega vsem umrljivim naredil studenec življenja. (sv. Efrem Sirski)

Jezus, ki si tretji dan zmagoslavno od mrtvih vstal, okrepi v nas vero, da je mogoče s tvojo 
milostjo vse, res prav vse zopet popraviti, kar smo ljudje v svoji slepoti razbili in pokvarili. 
(Dominik Thalhammer)

Verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, svojega Gospoda: on je bil izročen 
v smrt zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. (apostol Pavel)

Kristus ohranja na svojem vstalem telesu rane križanja na rokah, nogah in na pre-
bodeni strani. Z vstajenjem razodeva zmagoslavno moč trpljenja in hoče prepričanje 
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o tej moči zakoreniniti v srce tistim, ki jih je izbral za apostole kakor tudi tistim, ki jih 
stalno še naprej izbira in pošilja. (sveti Janez Pavel II.)

Poskusi doživeti veliko noč kot srečanje s Kristusom kot lastno odrešenje kot odre-
zanost od grehov in krivde. Krivde? Ne reci, da je nimaš in da te odveze ne potrebuješ! 
(Mirko Jereb)

ZA DOBRO VOLJO
Dva moška že več dni tavata po puščavi. Prvi pravi: »Imam eno dobro in eno slabo 

novico, katero želiš najprej slišati?« – »Slabo,« odgovori drugi. – »Slaba, da bova tudi 
danes jedla samo pesek. Dobra novica pa je, da je tukaj zelo veliko peska.«

Katoliški duhovnik in rabin sta skupaj potovala z vlakom. Ko je prišel čas malice, je 
duhovnik vzel sendvič s salamo in ga ponudil rabinu. Rabin se je zahvalil in dejal: »Ne 
morem jesti svinjine, vera mi prepoveduje.« – »Gospod rabin žal ne veste, kaj zamuja-
te« pripomni duhovnik. – Duhovnik svoj obrok v miru užije. Bliža se rabinova izstop-
na postaja. Rabin vstane in pozdravi duhovnika: »Zbogom, pa pozdravite svojo ženo!« 
– »Nimam žene,« pravi duhovnik. – »Ne veste, kaj zamujate,« mu v slovo pravi rabin.

»Pero, zelo si se spremenil. Veliko večji se mi zdiš in shujšal si, saj te je komaj kaj v 
hlačah. Pa tudi tvoji lasje so svetli, saj si vendar imel črne.« – »Ampak oprostite, jaz 
nisem Pero, jaz sem Janez.« – »Kaj? Tudi ime si spremenil?«

Policist ustavi duhovnika. – »Gospod župnik, kako da v avtomobilu niste priveza-
ni,« policist začudeno vpraša duhovnika. – »Res sem se pozabil privezati. Oprostite, 
prosim!« – »Sem ti odpustil, a za pokoro boš poravnal položnico za 140 evrov.«

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: Janez Vreček.

»ODŠLI SO …«
OB SMRTI JANEZA VIDMARJA JE DAROVALA za sveti maši: sestra Majda, 2 maši.
OB SMRTI JANEZA GERKMANA SO DAROVALI za svete maše: brat Jože z druži-

no, 5 maš, Šmitovi bratranci, 2 maši, sosedje Plevevčevi, 2 maši, Zapečnikovi iz Kokre, 
2 maši, teta Micka, Mihevčevi iz Poženika, bratranec Peter Kern z družino, soseda Rozi 
Jeraj. OB SMRTI JANEZA GERKMANA JE DAROVAL za vračilo dolga za dvorano brat 
Jože z družino.

OB SMRTI ALOJZA REPNIKA SO DAROVALI za svete maše: sinova in hči, 10 maš, 
sosedje Zavrlovi, 2 maši.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. april:
Skupina Sp. Brnik-Pšata
SOBOTA, 17. maj:
Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 23. april:
Druga skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 30. april:
Prva skupina Dvorje
PETEK, 8. maj:
Druga skupina Dvorje

DAJ NAM SVETIH DUHOVNIKOV
Moj Bog, daj nam svetih duhovnikov,
ki bodo brez konca darovali božjo žrtev,
vodili k tebi tvoje otroke,
razsvetljevali vero tvojih vernih,
prinašali evangelij tistim, ki ga ne poznajo,
dajali spokorjenim grešnikom tvoje odpuščanje,
dajali tvojo sveto hostijo lačnim dušam,
pomagali umirajočim, tolažili trpeče,
spominjali vse ljudi, da so si vsi bratje,
blagoslavljali naše domove, poklice in polja,
da se bo povsod med nami širilo tvoje kraljestvo.

BRALCI BERIL:
Bralci ste dobrodošli ob de-
lavnikih in nedeljah, da se 
oglasite v zakristiji za branje 
beril.

OBVESTILA
POLOŽNICA ‒ Tudi za letošnje velikonočne praznike je Žu-
pnijski gospodarski svet sprejel sklep, da razdelimo položnice in po-
vabimo krajane, rojake in podjetnike k solidarnosti. Tako ponujamo 
priložnost, da po svojih zmožnostih pomagate pri vračilu posojila 
za obnovo naše večnamenske stavbe z župnijsko dvorano.

Podjetnikom nudimo program donatorstva. V primeru, da želite 
postati donator, se oglasite v župnišču, da podpišemo donatorsko 
pogodbo. Pogodbo lahko uredimo tudi preko e-pošte.

Svoj dar lahko oddate osebno ali z nakazilom preko položnice na 
račun Župnije Cerklje na Gorenjskem, odprt pri UNICREDIT BAN-
KA SLOVENIJA d. d., številka računa: SI56 2900 0005 2123 486. 

Naj te vrstice ponesejo zahvalo vsem in vsakemu posebej za 
že darovana sredstva.                        Župnijska gospodarska komisija


