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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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MOLITEV ROŽNEGA VENCA ZA KONEC PANDEMIJE
Na željo papeža Frančiška v mesecu maju v romarskih svetiščih po vsem svetu ob 18. 

uri po srednjeevropskem času poteka molitev rožnega venca, s prošnjo za prenehanje 
pandemije. Prvi in zadnji dan, 1. in 31. maja, bo molitev vodil sveti oče.

Molitveni maraton poteka pod geslom »Vsa 
Cerkev je neprenehoma molila k Bogu«, ki je vzeto 
iz Apostolskih del. Neposredni prenos molitve iz 
tridesetih romarskih svetišč je mogoče spremljati 
preko vatikanskih medijev.

Povabilo papeža Frančiška v prvi vrsti govori 
o moči molitve v času nevarnosti ter posebej o 
priprošnji k Devici Mariji, h kateri se kristjani za-
tekamo od samih začetkov. Pomenljiva je skupna 
molitev, o kateri je Jezus dejal: »Če sta dva izmed 
vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo 
uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 18,19) Gre 
za konkretno obljubo, ki prebuja močno upanje.

Prošnja je še močnejša, če molitev doseže Boga 
po priprošnji nebeške matere Marije. Prvi kristjani 
so to dobro razumeli. Katakombe so polne napi-
sov, s katerimi so določeno osebo ali stvar izročali Mariji. Še preden je efeški koncil (leta 
431) Marijo razglasil za Božjo Mater, so se mnoge molitve dvigale k njej, ki predstavljala 
utrdbo zoper zlo.

»Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica …« je prošnja, ki jo Cerkev 
moli vsaj 1800 let. Zgodovina krščanstva je zgodovina zaupne pobožnosti do Marije. 
Je zgodovina neštetih ozdravljenj in čudežev. Gre za pobožnost, ki je v rožnem vencu 
našla kraj upanja.

MAJ 2021
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MAJ NA DMC-ju 
Pred nami je prvi mesec v letu, ki v svojem imenu nima črke R. Po ljudskem izročilu, 

naj bi bili to meseci, ko lahko brez strahu, da bi dobili »volka v rit« (prevod: da bi se 
prehladili), sedimo na tleh. R je sicer že odšel iz imena MAJ, prave toplote pa letos še ni 
bilo veliko. Pa tudi to še pride, zagotovo nam vročina ne uide …

Morda ste opazili, morda zaradi korone tudi 
ne, da so nekatere aktivnosti v začetku leta 2021 
na DMC nekoliko zastale. Konec leta 2020 nam je 
namreč poteklo glavno financiranje preko Mini-
strstva za delo družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. V tem času smo se ponovno prijavili na 
razpis in konec marca izvedeli, da smo bili s prijavo 
USPEŠNI-JUHUUUUU!!!! Zelo smo veseli in hvalež-

ni, da bomo lahko ponovno z vami in da bomo lahko nadaljevali z delom na vseh 
naših področjih. Z novim razpisom pa prihaja še ena nova vsebina – SVETOVANJE, ki 
vam jo bomo podrobneje predstavili v septembrskem župnijskem pismu. Financiranje 
je odobreno do konca leta 2025.

Več kot eno leto nas že spremlja koronavirus in ker nekako noče oditi, so novi načini 
življenja postali kar naša stalnica. Na DMC se trudimo držati vseh ukrepov za prepre-
čevanje okužb, zato za enkrat še ne moremo povsem odpreti svojih vrat za druženje 
in aktivnosti z večjim številom vključenih otrok ali odraslih. Smo pa začeli z zaprtimi 
skupinami, kjer so udeleženci stalni in individualnim delom (učna pomoč).

V mesecu maju bomo na podoben način, kot lanskega maja in v adventu, prebirali 
šmarnice preko spleta – YouTube kanala župnije Cerklje. Vsak dan torej ena družina 
ali posameznik pride k vam na obisk iz druge dnevne sobe.

Letos bomo prebirali šmarnice z naslovom »Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljud-
je«, ki jih je napisal Aco Jerant. Vsakodnevne zgodbe so napisane za otroke. Upamo, 
da boste uživali v poslušanju oz. gledanju. Lahko pa šmarnice vzamete tudi kot večer-
no molitev.

Če bi kdo rad sodeloval, pa imamo še nekaj prostih dni, zato nas kar pogumno 
pokličite ali nam pišite, da boste aktivni udeleženci te lepe šmarnične zgodbe.

Ker pa je za majem že junij in za junijem NAJBOLJŠI TEDEN V LETU Z ORATORI-
JEM, se tudi oratorijski animatorji aktivno in pridno pripravljajo na ta teden. Za enkrat 

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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so priprave še bolj na ZOOMastičen način, vendar bodo kmalu tudi v živo, oratorij pa 
na najbolj BOOMbastičen način od 28. 6. do 3. 7. 2021.

Spremljajte nas na naši spletni in Facebook strani ter na Instagram profilu  
dmc_cerklje. 

Za vse informacije, pogovor ali pomoč smo na voljo po telefonu 041 945 604 ali 
preko maila mc.cerklje@gmail.com.

Irena Zajec

KOTIČEK ZA VEROUKARJE MOLITVI,  
KI SE JU OTROCI UČIJO ŽE OD MLADIH NOG

Ko se molitev naučimo 
na pamet, to ne pomeni, 
da jo ponavljamo kot papi-
ga, ampak jo ponavljamo z 
ljubeznijo in razumom. Na-
učiti se molitev, ni isto, kot 
učiti se snov za šolo.

Otroci naj se molitve 
naučijo tako, da poslušajo 
moliti svoje starše. Na pri-
mer zvečer pred spanjem 
ali pred kosilom. Tako jo bodo nekega dne znali, tako kot znajo govoriti materni jezik. 
Moliti bo zanje nekaj naravnega in ne naučenega.

Očenaš: molitev vseh molitev
Očenaš je zagotovo ena prvih molitev, ki bi se jo otroci morali naučiti. Ali razumejo 

v celoti, kaj molijo? Zagotovo ne, vendar bodo zelo kmalu lahko prepoznali tisto, kar 
je v molitvi ključno, in sicer, da je Bog njihov oče. Ta molitev, ki se jo bodo naučili na 
pamet, se bo vtisnila v njih, v njihovo srce in inteligenco, da bodo lahko hranili svoje 
duhovno življenje.

Zdrava Marija
To je molitev, ki je kot rešilna bilka, ki se je držimo v dneh tesnobe. Je luč, ki sije tam, 

kjer je tema pregloboka in najpogostejši način izražanja ljubezni.
Otroke bi morali to molitev naučiti tudi zato, da se bodo znali obračati k svoji mami, 

se ji zaupali in ji legli v naročje, ko bodo potrebovali počitek in tolažbo. Z razlogom v 
rožnem vencu desetkrat zapored ponovimo zdravamarijo. To ne bi smelo biti nekaj 
nerazumnega. Ko otrok svoji mami reče, da jo ima rad, se nam nikoli ne zdi nerazum-
no. In ko molimo rožni venec Mariji govorimo ravno to.

Vir: si.aleteia.org
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KAJ JE PATER PIJ VIDEL V ŠPANSKI GRIPI LETA 1918

»Glavni cilj te nadloge je, da bi se človek 
približal Bogu«

Medtem ko se svet še naprej spopada 
z uničujočimi posledicami pandemije ko-
ronavirusa – s smrtmi, hospitalizacijami 
in neizmerno gospodarsko škodo – je lah-
ko koristno, če pogledamo, kako je svet v 
preteklosti že preplavil podoben virus in 
kako se je nanj odzval priljubljeni svetnik 
pater Pij.

Španska gripa
Pred nekaj več kot sto leti je svet zadel virus gripe H1N1, poznan kot španska gripa. 

Trajala je od februarja 1918 do aprila 1920, okužilo pa se je okrog petsto milijonov 
ljudi po vsem svetu – približno ena tretjina svetovnega prebivalstva tistega časa. Oce-
njujejo, da je umrlo med dvajset in petdeset milijonov ljudi, čeprav mnogi strokov-
njaki menijo, da jih je umrlo kar sto milijonov. Te številke špansko gripo uvrščajo med 
najsmrtonosnejše pandemije v človeški zgodovini.

Osebno trpljenje
Z virusom španske gripe se je takrat okužil tudi sveti pater Pij, ki je v tistem času 

ravno prejel stigme; poleg njega pa so zboleli tudi ljudje, ki so mu bili blizu v Pietrelcini 
in San Giovanniju Rotondu: njegovi sobratje redovniki, duhovni sinovi in hčere ter 
celo člani njegove družine v Pietrelcini. Vsi ti ljudje, vključno s patrom Pijem, so izkusili 
občutek zapuščenosti in trpljenja.

Stefano Campanella v svoji novi knjigi Pandemija patra Pija: Apostol naše Žalostne 
Matere Božje raziskuje prav to obdobje. Kot direktor televizijske postaje Tele Radio 
Padre Pio v San Giovanniju Rotondu ima dostop do številnih pisem med patrom Pi-
jem in drugimi, s čimer je lahko rekonstruiral to malo poznano obdobje iz zgodnjega 
življenja patra Pija.

Takoj nam postane jasno, da je navkljub svojemu osebnemu trpljenju in trpljenju 
ljudi, ki so ga obkrožali, v tej hudi preizkušnji pater Pij videl delo Božje previdnosti.

Trpljenje bližnjih
Pater Pij je bil zaradi španske gripe med septembrom in decembrom leta 1918 prik-

lenjen na posteljo. Čeprav ni imel najhujše oblike bolezni, mu je ta povzročila izjemno 
trpljenje, saj je zadela mnoge, ki so mu bili blizu.

Veliko sobratov kapucinov je zbolelo ali pa so jih vpoklicali v italijansko vojsko, kjer 
so se med prvo svetovno vojno borili v prvih bojnih vrstah. V skupnosti patra Pija v 
San Giovanniju Rotondu so bili tako le trije patri, saj so bili drugi bolni ali pa vpoklicani 
v vojsko.
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Pater Pij je v pismu eni izmed duhovnih hčera, Antonietti Vona, 27. oktobra 1918 
zapisal: »Na pismo ti odgovarjam z nekajdnevnim zamikom zaradi svojega šibkega 
zdravja. Res je, da nisem več v nevarnosti, a počutim se zelo slabotnega in nemočnega, 
da bi se lahko odzval. Fiat voluntas Dei (Naj se zgodi Božja volja).«

»Kam nas pelje ta nadloga?«
Pater Benedetto Nardella, njegov duhovni spremljevalec in provincialni minister, je 

v nekem pismu poprosil patra Pija, ki je bil takrat že poznan po svojih duhovnih daro-
vih, naj mu pojasni pomen takratnih dogodkov. Tako je patra Pija v pismu 19. oktobra 
1918 vprašal: »Povej mi, kam nas pelje ta nadloga. Kaj nam bo prinesla prihodnost? 
Strah me je, ko vidim, da pravici ni zadoščeno, nebo pa je vedno bolj zastrto.«

Pater Pij mu je odpisal: »Glavni cilj te nadloge je, da bi se človek približal Bogu. Drugi 
cilj, takoj za prvim, pa je, da bi otroci tega sveta prenehali preganjati Božje otroke, kot 
pravični sad sedanje vojne. Ne bojte se torej, da bo krivičnost zadušila pravičnost; kri-
vičnost bo uničila samo sebe, pravičnost pa bo slavila zmago.«

V obeh pismih vidimo neomajno vero patra Pija v Boga. Svetnik je videl Božjo roko 
celo med brutalno pandemijo, ki je vsepovsod po svetu povzročila toliko gorja.

Najti dobro v zlu
Čeprav Bog ni bil glavni dejavnik ali vzrok španske gripe, pa je pater Pij prepoznal, da 

jo je Bog uporabil, da bi človeka pritegnil k sebi, izkazal Božjo pravičnost in usmiljenje 
ter uničil greh.

Vir: si.aleteia.org

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Če sta rada doma, če se še vedno pogovarjata 

med seboj, če se zmoreta po prepiru kmalu spet 
prenašati, če mislita na rojstne dneve in vsako 
leto praznujeta obletnico poroke; če imata 
še vedno dovolj domišljije, da drug drugemu 
pripravita presenečenje, če drug o drugem 
govorita dobro in če bi svojo skupno pot začela 
še enkrat, če bi se še enkrat odločila drug za 
drugega; potem je pri vaju vse v redu.

Da bi drug drugega dobro razumela, mora mož preučevati psihologijo svoje žene in 
žena psihologijo svojega moža. Preveč slabe volje nastane iz nesporazumov in iz tega, 
da iz besed in obnašanja drugega potegnemo napačne sklepe.

Mogoče je biti srečen, vse življenje biti srečen v zakonu. Premnogi so to dokazali. 
Našli so se, se objeli in ostali trdno skupaj v ljubezni.

Naj vaju ne zmede, če vidita toliko propadlih zvez, toliko neuspelih zakonov. Četudi 
so medeni tedni že zdavnaj mimo, ne podvomita o svojem lastnem zakonu.
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Pogosto drug od drugega preveč pričakujemo. »Do mene bi naj bil prijaznejši.« 
»Lahko bi me bolj občudovala.« On ne bi smel imeti šibkih točk in ona ne bi smela 
nikoli biti slabe volje. Zadošča že najmanjše razočaranje – in naše srce se hitro zlomi.

Premalo mislimo na to, kaj si lahko medsebojno podarjamo. Ne reci takoj: »Ti me ne 
ljubiš« – dokler nisi sam/a vsega podaril/a.

Vir: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

JESEN ŽIVLJENJA
ZADOVOLJSTVO IN HVALEŽNOST

»Človek, ki ne zna biti hvaležen in ni zadovoljen 
z nobeno stvarjo, zelo težko živi«, je zapisala znana 
zdravnica dr. Metka Klevišar. Pogosto se ljudje z 
nezadovoljstvom odzivamo tudi na hrano.

Dnevno lahko slišimo ali beremo, kako se pre-
hranjevati v pomladnem času. Velja, da smo en 
dan bolj in drugi dan manj zadovoljni s tem, kar 
pojemo. A vendar ne tako nezadovoljni, da bi za-
radi tega delali hrup. Res je, da so naši okusi raz-
lični in da ni nujno, da je to, kar imam rad/a jaz, 
dobro tudi tebi. Kdor je bil v življenju kdaj lačen, 
bo pripombe o slabi hrani izrekel veliko bolj previ-
dno kot nekdo, ki vse življenje živi v izobilju.

Včasih ne povemo jasno, na kaj se sploh jezimo. 
Jezni smo na ves svet. Takšna jeza je vedno odsev 
človekovega notranjega nezadovoljstva. Danes je veliko ljudi jeznih na vse: družbo, 
zdravstvo, Cerkev … Vsak mora pri sebi razčistiti, kaj je resnični vzrok jeze. To seveda 
ni lahko. 

Številni ljudje znajo biti hvaležni vsak dan znova. Ne slišimo jih reči, da kaj ni dobro, 
za vse znajo biti iskreno hvaležni.

Človeku, ki ne zna biti hvaležen, ne moreš pomagati. Sam mora odkriti dobro v svo-
jem življenju. Tako je vsak človek v največji meri – SVOJE SREČE KOVAČ!

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
DAR SVETEGA DUHA

»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z 
neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali 
so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. 
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je 
Duh dajal izgovarjati.« (Apd4-1 ,2)
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Jezus je prišel, da bi prinesel življenje v obilju. Toda umrl je in vstal pred dva tisoč leti. 
Kako pa se njegovo odrešenjsko delo kaže danes? Zdaj je Jezus navzoč po Svetem Duhu.

Sveti Duh se dotika src, da bi se odprla Božji besedi in resnici. Vstopi v vsakega člo-
veka, ki izpove svojo grešnost in prizna, da potrebuje odrešenja. Sveti Duh spreminja 
naša kamnita srca v človeška.

Človekovo srce prenovi lahko samo Bog, njegov Stvarnik. Mi 
lahko spremenimo življenje navidezno, a samo Bog ga more spre-
meniti v notranjosti, po svojem Svetem Duhu.

Binkošti so izpolnitev Očetove obljube. Apostoli odslej lahko 
računajo na zagovornika, učitelja … Ko je Peter množici govoril o 
Kristusovi zmagi nad smrtjo, so se mnogi čudili in so spraševali, 
kaj morajo storiti, da bi prejeli življenje v obilju. Apostol Peter je 

odgovoril: »Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih 
grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom 
in vsem, ki so daleč, in kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« (Apd 2, 38-39)

V moči Svetega Duha so Jezusovi učenci postali neustrašni oznanjevalci Gospodo-
vega evangelija. Ne samo to. Po njih so se začela uresničevati mogočna Božja dela 
in čudeži, tako, kot jim je Jezus obljubil v času svojega oznanjevanja. Samo eden od 
dogodkov: Peter je potoval vsepovsod in tako je prišel tudi med svete, ki so prebivali v 
Lidi. Tam je našel moža z imenom Enej, ki je že osem let ležal v postelji, ker je bil hrom. 
Peter mu je rekel: »Enej, Jezus Kristus te ozdravlja! Vstani in postelji si ležišče!« In pri priči 
je vstal … (Apd 10, 32-35)

Kaj moramo storiti, da bi prejeli dar Svetega Duha? Zadostuje, da verujemo v Jezusa, 
da priznamo svojo žejo po tej živi vodi, ki se imenuje Sveti Duh. Približajmo se Jezusu 
z vero in ga prosimo, da nas preplavi, potopi vanj. Vsak bo prejel po svojih potrebah. 
Tisti, ki potrebuje več, bo tudi več prejel.

Molitev (molimo jo, ko smo v stiskah in preizkušnjah, ko smo slabi 
in prazni …):

Sveti Oče, pošlji iz nebes Obljubljenega, ki si ga napovedal po prerokih in o ka-
terem nam je govoril Tvoj Sin. Uresniči besedo, ki si nam jo dal in v katero smo 
verovali, saj nam jo je predal Tvoj Sin Jezus Kristus.

Oče, napolni me s Svetim Duhom, da bi postal deležen novega življenja, ki ga je 
prinesel Tvoj Sin, in da bi mogel živeti kot Tvoj otrok. 

Gospod Jezus, obljubil si, da boš napolnil s Svetim Duhom tistega, ki se ti bo prib-
ližal in priznal, da potrebuje žive vode, ki teče v večno življenje.

Glej, Gospod, jaz potrebujem ta vir večnega življenja, ki priteka iz Tvojega srca.
Pričakujem svoje binkošti. Pričakujem, da bom napolnjen s Svetim Duhom, z 

njegovimi darovi in karizmami in postal močna priča Tvojega vstajenja. Opiram se 
na Tvojo obljubo in trdno verujem Tvoji besedi, saj si Ti Božji Sin, zvest in usmiljen. 
Žejen sem in verujem, da si Ti napolnjen s Svetim Duhom in da mi ga boš podelil.
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Krsti me v svojem Svetem Duhu, Gospod, in daj mi življenje.
Sveti Duh, v Jezusovem imenu pridi v moje življenje in ga osmisli.
Odpiram Ti vrata, da bi vstopil v največjo globino mojega bitja in usmerjal moje 

življenje. Pridi, Sveti Duh, napolni vse moje bitje, telo, dušo, razum in voljo. Amen.
Vir: Emiliano Tardif, V ognju Ljubezni

Odšli so …
OB SMRTI FRANCA MARENKA SO DAROVALI za svete maše člani ŽPS, 3 maše.
OB SMRTI JANEZA GERKMANA JE DAROVAL za sveto mašo prijatelj Brane Kropar.
OB SMRTI JANKA MOČNIKA SO DAROVALI za sveto mašo Bevčevi.
OB SMRTI ALOJZA REPNIKA SO DAROVALI za svete maše: družina Grintal, sosed-

je Gašperlinovi. OB SMRTI OČETA ALOJZA JE HČI ANICA DAROVALA dar za Cerkev.
OB SMRTI JOŽETA SIRCA SO DAROVALI za svete maše: nečaki in nečakinje, 12 maš, 

sosedje, 3 maše, sošolec in sodelavec Miha Žerovnik, Ivanka in Janez Vreček, Helena in 
Jožef Močnik, Marinka in Jernej Mohar, Marinka Prestor, Marinka in Franc Jenko, Luka 
in Simona Šparovec, Martina in Simon Ferlan, sestra Anica z družino, Lenčka Verbič, 
Omersovi, Joža Prestor z družino, veteranke PGD Zg. Brnik, Dragica Zupan in Francka 
Podgoršek, Župnijska karitas Cerklje, družina Mohar iz Šenčurja, družina Boltežar.

OB SMRTI JOŽETA SIRCA SO DAROVALI za vračilo dolga za dvorano domači.
OB SMRTI LJUDMILE KANDOLF SO DAROVALI za pet svetih maš sosedje.
OB SMRTI ANGELE LONČAR JE DAROVALA za sveto mašo nečakinja Milena.

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Da bi mogli ljubiti, se moramo razorožiti. Razorožitev pa pomeni najprej: iz srca 

ljudi izruvati sovraštvo in v njem pripraviti prostor za ljubezen. (Phil Bosmans)
Sreča je v človeku samem ali pa je ni. Od zunaj je v človekovo srce ne pričara nobena 

stvar. (Anton Trstenjak)
Ko vidim moliti človeka, ki mu »nič ne manjka«, imam neoporečen dokaz, da je 

Bog zares neobhodno potreben. (Alessandro Pronzato)
Materinstvo je prvi Božji nasmeh otroku. Ogreval ga bo vse življenje. (Miha Žužek)
Marija Pomočnica ni le zavetje za hudo uro. To je materinsko poslanstvo, da se po 

njej, ki je proseča vsemogočnost, po Svetem Duhu prenovimo v Božje otroke. (Franc 
Sodja)

Velika večina današnjih ljudi se nikdar ne potrudi do zares jasnega in zaokroženega 
življenjskega nazora, ki bi v njem našli natančen in zadovoljiv odgovor na različna pe-
reča vprašanja. (Andrej Gosar)
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Najpomembnejši in najučinkovitejši ljudje v tej Cerkvi, ki jo je zbral Bog, niso tisti, ki 
živijo od oznanjevanja, pač pa tisti, ki oznanjajo z življenjem. (John Powell)

Ko se nekdo zaveda, da je grešnik, ki mu je bilo odpuščeno, potem ne bo niti zase niti 
za druge zahteval popolnosti, temveč bo počival v usmiljenju. (Carlo Maria Martini)

Kakor družinski obed najbolj povezuje svoje člane in iz njih napravlja eno skupnost, 
tako tudi evharistični obed zida cerkveno občestvo. (Vinko Škafar)

ZA DOBRO VOLJO
DISKRETNO – »Očka, kaj so to diskretna vprašanja?« – »Sine, to so vprašanja, na 

katera ne moreš vedno odgovoriti.« – »No, danes mi je učitelj pri fiziki postavljal sama 
diskretna vprašanja …« 

PRI MATEMATIKI – V šoli učiteljica vpraša učenko: »Maja, če imaš v eni roki se-
dem jabolk in v drugi roki sedem hrušk, kaj imaš?« – Maja odgovori: »Ogromni roki, 
gospodična učiteljica.«

GRAFOLOG – »Vili, slišal sem, da si bil pred kratkim pri grafologu. Kaj ti je rekel?« 
– »Menil je, da sem malo nasilen.« – »In kaj si mu odgovoril?« – »Nič, eno sem mu 
prisolil!«

VIOLINA – Na ograji neke vile v mestu se pojavi list z napisom: »Violina naprodaj.« 
Na ograji sosednje hiše se naslednji dan pojavi list z napisom: »Končno!« 

ALKOHOL – Zdravnik bolniku: »Žal ne vem, kaj je z vami narobe. Mogoče je to 
zaradi alkohola.« – »No, prav,« odvrne bolnik, »potem bom prišel pa drugič, ko boste 
trezni.«

NESREČA – »Kaj je za Gorenjca sreča v nesreči?« – »Če ga elektrika strese po nižji 
tarifi.«

OCENE – Oče vpraša Matijo: »Daj, povej mi po pravici, zakaj so tvoje ocene vedno 
tako nizke?« – »Oče, to vsekakor ni moja krivda, ampak posledica tega, da sedim v 
zadnji klopi.« – »Ne razumem, zakaj bi to vplivalo na tvoje ocene …« – »Veš, v razredu 
nas je veliko, in kadar pridem jaz na vrsto za ocene, ostanejo samo še tiste nizke.«

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: Luka Močnik, Cerklje; Milan Udir, Cerklje; Franc Repnik, 

Glinje; Pavla Gerkman, Pšata; Anica Škerjanc, Cerklje; Marija Teran, Poženik; Janez Na-
robe, Cerklje; Marija Anžič, Dvorje; Franc Sekne, Sp. Brnik; Marta Zevnik, Grad; David 
Kepic, Cerklje; Gregor Bohinc, Cerklje; Bernarda Močnik, Sp. Brnik; Marko Boltežar, 
Pšenična Polica; Ivan Jenko, Pšata; Tomaž Burgar, Cerklje; Natalija Gerkman, Cerklje; 
Viktorija Jenko, Češnjevek; Franc Kuralt, Cerklje; Emilija Demšar, Dvorje; Avguštin 
Verbič, Grad.

V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 7.020 EVROV.



10

OBVESTILA
13. MAJ: GOSPODOV VNEBOHOD

40 dni po veliki noči praznujemo spomin na dan, ko je naš Gospod Jezus šel v nebe-
sa. Svete maše na praznik bodo ob 9.00 in 19.00.

PRVO SVETO OBHAJILO
Slovesnost prvega svetega obhajila bomo tudi letos obha-

jali v soboto, in sicer 5. junija. Zaradi korone bodo v cerkvi 
slovesnost lahko spremljale le slavljenci in njihovi najožji dru-
žinski člani.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU
V juniju bo obisk starejših na domu v torek, 1. junija, na Šenturški Gori in v petek, 

4. junija, po ostalih vaseh župnije.

OBHAJANJE PRAZNIKA SV. REŠNJEGA TELESA 
IN KRVI

Telovsko procesijo bomo obhajali na sam praznik, v četr-
tek, 3. junija, po večerni sveti maši. Telovska procesija je javni 
blagoslov za naš kraj. Moč njegovega blagoslova naj se razlije 
nad vse nas. 

SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH
Maše bodo potekale ob spoštovanju naslednjih pravil:
1) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor za-

doščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 20 m2. 
V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, 
prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

2) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simp-
tomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih 
člani istega gospodinjstva niso okuženi.

3) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati 
medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. 
Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

4) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
5) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom dovoljeno ljudsko oz. solo petje, 

vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist. Zborovsko petje ni 
dovoljeno.
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6) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
7) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri 

obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristo-
pom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

8) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
9) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

Svete maše se lahko udeležijo osebe, ki so darovale za sveto mašo. 

Takoj po končani sv. maši lahko verniki, ki se zaradi omejitve niso mogli udele-
žiti mašne daritve, prejmejo sveto obhajilo.

GRAD – SV. HELENA
PROŠNJA MAŠA: ponedeljek, 10. maj, ob 7.00
URNA MAŠA: torek, 18. maj, ob 18.00

ŠMARTNO – SV. MARTIN
PROŠNJA MAŠA: torek, 11. maj, ob 7.00
URNA MAŠA: torek, 25. maj, ob 18.00

PŠATA – SV. MAGDALENA
URNA MAŠA: torek, 11. maj, ob 18.00

ČEŠNJEVEK – SV. DUH
PROŠNJI DAN: sreda, 12. maj, ob 7.00
URNA MAŠA: sobota, 22. maj, ob 8.00
ŽEGNANJE: binkoštna nedelja, 23. maj, ob 10.00

DVORJE – SV. MIKLAVŽ
URNA MAŠA: torek, 11. maj, ob 18.00

ZG. BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
URNA MAŠA: sobota, 15. maj, ob 8.00
Na Zg. Brniku boste pred ali po sveti maši lahko darovali za svete maše,  
ki se bodo darovale za sosesko. Dar za sv. maše lahko oddate tudi osebno 
ključarjem.

STIŠKA VAS – SV. KRIŽ
URNA MAŠA: četrtek, 20. maj, ob 18.00

ŠTEFANJA GORA – SV. ŠTEFAN
URNA MAŠA: sobota, 29. maj, ob 8.00

SVETI AMBROŽ – SV. AMBROŽ
URNA MAŠA: sobota, 12. junij, ob 8.00
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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
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 15. maj:
Tretja skupina Dvorje
SOBOTA, 22. maj:
Skupina Grad
SOBOTA, 29. maj:
Skupina Poženik
SOBOTA, 5. junij:
Druga skupina Cerklje

RAZSVETLI SVOJE OTROKE
Marija, Mati Odrešenikova in naša Mati, 
vrata nebeška in morska zvezda, 
pomagaj ljudstvu, ki pada, pa se trudi, da vstane. 
Pridi na pomoč Cerkvi, razsvetli svoje zveste otroke, 
utrdi vernike na vseh koncih sveta, 
privabi oddaljene in spreobrni tiste, ki jih je zasužnjilo zlo!

In ti, Sveti Duh, bodi vsem počitek v naporih, 
zavetje v pripeki, tolažba v žalosti, 
uteha v bridkosti, upanje večne slave.
sv. Janez Pavel II.

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

ON-LINE PRIPRAVA NA ZAKON  
V IGNACIJEVEM DOMU DUHOVNOSTI

V Ignacijevem domu duhovnosti 
v Ljubljani ponujajo možnost on-line 
priprave na zakon. Njihova priprava 
ima že več desetletno tradicijo in je bila 
mnogim, ki so se pripravljali na zakra-
ment svetega zakona, koristna duhovna 
pomoč.

Nova priprava bo od 7. do 9. maja. Naslednja pa od 4. do 
6. junija. Prijave sprejemajo preko spleta ali pa na e-naslovu 
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi 
najdete na spletu.


