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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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MISIJONSKI UTRIP
KAKO SO LJUDSKE MISIJONE OBHAJALI NAŠI PREDNIKI

Pred 400 leti je sveti Vincencij Pavelski začel z ljudskimi misijoni. Ljudem je pridigal 
o Kristusovem odrešenju, jim pomagal na poti spreobrnjenja in pri poglabljanju vere.

Župnije se za ljudske misijone odločajo na vsakih deset do petnajst let. Oblike ljud-
skega misijona so zelo različne. Ljudski misijon lahko poteka določen čas ali skozi vse 
leto. Vodijo ga misijonarji ali pa kar verniki sami. Želimo, da ljudski misijon pomeni 
prelomnico v verskem življenju župnije. Pripravili smo vam nekaj utrinkov iz ljudskih 
misijonov, ki so v naši župniji potekali v 20. stoletju. Zapisani so v Kroniki naše župnije. 

G. župnik Anton Golobič je leta 1900 zapisal, da je bilo tisto leto nedvomno naj-
važnejše, kar se je v župniji zgodilo, v času svetega misijona. Vodili so ga frančiškani. G. 
Golobič je v župnijski kroniki ljudski misijon opisal s presežki: »Ob nobenem misijonu 
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do sedaj pri ljudstvu ni bilo take spremembe. Ljudstvo je tako hitelo poslušat Božjo bese-
do, da so ostale hiše in vasi opustošene in zapuščene. Doma so ostali le nedorasli otroci 
in starčki, ki niso mogli v cerkev. Spovedi in obhajil je bilo brez števila, zlasti, ker so prišli 
tudi ljudje iz sosednih far, da so se tudi oni nasitili ob bogato obloženi mizi Gospodovi.«

Sadove misijona je g. župnik zaznal pri »ofru«: »Pri darovanju za Škofove zavode 
se je dogodila tale zanimiva zgodba. Neki mladenič je prinesel k darovanju poleno in ga 
položil na oltar. G. duhovnik, ki je vodil opravilo, ga je pogledal postrani, a storiti ni mogel 
nič. Po maši je pred cerkvijo poiskal mladeniča in ga vprašal, zakaj je to storil. Mladenič je 
odgovoril, da se je velikokrat pretepal, toda v potrdilo, da ne bo nikoli več prijel za poleno 
niti palico ali kaj podobnega, s čimer se je pregrešil, je prinesel poleno na oltar.«

Misijon je potekal tudi od 4. do 11. maja 1930. Sodeč po župnikovem suhopar-
nem zapisu lahko sklepamo, da g. župnika misijonsko dogajanje ni posebej nagovorilo.

Bolj radodaren z opisom (vidnih) sadov misijona, ki je potekal od 5. do 12. mar-
ca 1939, je bil g. župnik Janez Črnilec. Vodili so ga lazaristi. Glavna opravila so bila ob 
6.00, 10.00 in 14.30. G. Črnilec piše: »V času misijona se je razdelilo 9.000 svetih obhajil. 
»Črnih pik« je bilo okoli 20 (pravdarji, priležniki, mlačni). Bog, daj trajen uspeh.«

Obnovitev sv. misijona je potekala od 2. do 9. februarja 1941. Vodili so ga la-
zaristi. Potekal je pod geslom »Iščite najprej Božje kraljestvo« (Mt 6,33a). G. župnik 
Črnilec zapiše, da se je spovedalo 2.380 vernikov, podeljenih je bilo 7.100 svetih obhajil. 
»Mrzlih«, ki niso prišli blizu, je bilo okoli 100. Misijonska opravila so potekala ob 6.00, 
10.00 in 15.00. Stanovski govori so bili namenjeni zakoncem, staršem, možem, ženam, 
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dekletom in fantom. Stanovski govori so večinoma potekali že zjutraj ob 6. uri. Poleg 
stanovskih so bili tudi tematski nagovori. Misijonarji so spregovorili o temah: člove-
kovo poslanstvo, izpraševanje vesti, spoved, grehi jezika, poslednje reči, grehi zoper 
6. božjo zapoved, praznovanje nedelje, pohujšanje, pekel, srce Jezusovo, o Mariji, po-
svečenje družin Jezusovemu srcu, ljubezen do bližnjega.

Spovedanci, starejši od 14 let, so prejeli spominsko podobico. Na hrbtno stran po-
dobice so zapisali vabilo k zvestobi v duhovnem življenju:

»Vsako jutro opravi jutranjo molitev ter obudi dober namen.
Vsak večer opravi večerno molitev ter si izprašaj vest.
Vsako nedeljo in zapovedan praznik pojdi k sveti maši.
Vsak mesec prejmi sveto obhajilo.
Varuj se grešne priložnosti ter se bojuj zoper svojo glavno napako.
Ne miruj, dokler ne do-

sežeš prave pobožnosti do 
Marije in do presvetega 
Srca Jezusovega.«

Ob 100-letnici razglasi-
tve Marijine brezmadež-
nosti in 800-letnici župni-
je je misijon potekal od  
7. do 14. junija 1954. Vo-
dila sta ga patra frančiška-
na. Tokrat so bili govori ob 
6.00, 16.00 in prvikrat ve-
černi nagovor ob 19.00. G. 
župnik Črnilec v kroniko za-
piše: »Udeležba je bila lepa. 
Razdeljenih je bilo 3.600 ob-
hajil. Udeležba bi bila veliko 
večja, če ne bi bilo toliko dela 
na polju. Pred misijonom je 
bilo dolgo deževno obdobje, 
med misijonom pa se je za-
čelo daljše obdobje lepega 
vremena. »Črnih pik« je bilo 
okoli 10 %.« 

Ohranjen je tudi zapis: 
»Marija v nebo vzeta! V ted-
nu po binkoštih si nas videla, 
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ko smo se v velikem številu zbirali v tvoji cerkvi. Poslušali smo pridigarje, ki so vodili sv. 
misijon. Tudi obhajilna miza je bila oblegana vse dni, posebno še v nedeljo. In v nede-
ljo popoldne ob sklepu. Cerkev je bila nabito polna. Marija izprosi nam stanovitnost in 
moči, da bomo vestno, z Božjo pomočjo, izpolnjevati sklepe sv. misijona.« Zadnje sporo-
čilo je g. župnik zapisal tudi v rimi:

»Sveta Kraljica z nami bodi!
Božje kraljestvo v nas obnovi,
Vere kresove prižgi,
Da nas trpljenje ne premaga,
upanja daj in moči!«

V župnijski kroniki zasledimo še datume misijonov:
- od 11. do 18. maja 1974 je potekal ljudski misijon, ki so ga vodili trije patri jezuiti,
- obnova misijona se je dogajala med 4. in 8. majem 1977. Župnikov zapis, da je bil 

odziv hladen, saj se je spovedalo le okrog 600 vernikov, nam da misliti,
- od 28. 4. do 6. 5. 1984 je bil misijon, ki sta ga vodila jezuita p. Lojze Markelj in p. 

Tomaž Podobnik. V Kroniki piše, da se je ob zaključku misijona odvil koncert 
moškega pevskega zbora iz Cerkelj pod vodstvom Jožeta Močnika.

Včasih kdo trdi, da je ljudski misijon kot metoda zastarel, češ v sodobni seku-
larizirani družbi nima učinka. Če ga bomo dobro pripravili, zanj veliko molili in 
se žrtvovali; če boste v času misijona vi, ki hodite redno k sv. maši, odprli svoja 
srca zanj in prihajali v naše cerkve, vas bo misijon presenetil s svojo svežino in 
učinkovitostjo. Bog, daj uspeh!

Več o župnijskem misijonu 2021 lahko preberete na internetni strani naše župnije 
https://zupnija-cerklje.si/ v zavihku Misijon.

OTROŠKI KOTIČEK
Dobri Jezus. Zaključili smo šolsko leto, ki je bilo polno zahtevnih izzivov. Čas 

boja z virusom je naše šolanje popolnoma obrnil na glavo, a s tvojo pomočjo nam 
je uspelo tudi letos uspešno zaključiti razred. Hvala ti, ker si nam in našim staršem stal 
ob strani. Daj nam obilje mirnih počitniških dni. 

Tudi v času počitnic nas spremljaj s svojim blagoslovom. Med počitniškimi dnevi 
imamo več priložnosti za to, da se družimo s prijatelji. Bodi ob nas in nas spremljaj, da 
bo naša sproščena igra varna. Ker si naš prijatelj, se bomo v teh prostih dneh trudili, da 
ne pozabimo nate. Vsaj ob nedeljah te bomo obiskali v cerkvi, vsak dan pa se ti bomo 
v jutranji in večerni molitvi še posebej priporočili.
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Poletje je čas, ko smo več s prijatelji. Včasih se imamo lepo, a včasih med nami, žal, 
tudi kaj zaškripa. Poveži številke in ugotovi, kaj prikazuje slika.

Tovrstnemu početju se skušaj izogniti.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

VSE, KAR POTREBUJEŠ, JE LJUBEZEN …
No, res ni še čisto vse, vendar pa bi nam brez nje presneto slabo šlo. Psihologi po-

trjujejo, da potrebuje otrok za normalen razvoj varno okolje in ljubeč dom. Najstniki 
hrepenijo po ljubezni in čustva jim povedo, da je življenje zato, da ga delijo z drugimi. 
Poročeni doživljajo globoko življenjsko izpolnitev, ki jo daje osrečujoča zavest, da ljubi-
jo in so ljubljeni. Družinam daje ljubezen moč in zdravje. Starejši najdejo smisel svojega 
življenja v zavesti, da nekomu nekaj pomenijo. Prav vsi potrebujemo ljubezen.

Zato je prava tragedija, če si ne prizadevamo za ljubezen in živimo v svetu, kjer so 
nezaželeni in prezrti otroci življenjsko dejstvo; kjer izrabljajo čustva mladih; kjer se za-
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konci neprestano prepirajo; kjer sosedje živijo v sovraštvu; kjer uboge, bolne, ostarele, 
slabotne in telesno prizadete potiskamo vstran. 

Hvala Bogu, da zmore ljubiti vse in ima toliko ljubezni, da lahko z njo napolnimo 
svoja prazna srca in življenja ter nas uči ljubiti. Naj se v družinah širi ljubezen, da bo 
lahko prerasla tudi njen okvir in se razlila med ljudi okrog nas.

Vir: J. Balchin, Kratka razlaga bistva krščanstva

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

POLETJE NA DMC-u
Dočakali smo konec že drugega nenavadnega ŠOLSKEGA LETA. V zadnjem mesecu 

smo intenzivno spremljali pouk in delali z nekaterimi otroki, ki so se zadnje trenutke 
borili za to, da bodo septembra spet sedeli s svojimi letošnjimi sošolci v svojem razre-
du. Nekatere bi morali malo za ušesa, nekateri res niso imeli najboljših pogojev, neka-
teri pa so morali resnično garati vse leto, da so zmagali in napredovali v višji razred.
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Takoj po šoli smo začeli z 
ORATORIJem in ta trenutek 
uživamo ob vrvežu, petju, na-
smejanih obrazih, utrujenosti, 
igri, molitvi, smehu, navdušenju, 
ustvarjalnem kaosu ... Ne more-
mo verjeti, da čas tako zelo hiti. 
Ko berete te vrstice, je najboljši 
teden v Cerkljah že za nami in 
vse je preveč tiho, mirno ...

BRAVO ANIMATORJI. CARJI 
STE. KAPO DOL. Mi smo po-
nosni na vas in lahko ste po-
nosni tudi sami nase. HVALA 
VAM ZA ČAS, ENERGIJO, DA-

ROVE, KI STE JIH DELILI MED OTROKE, DRUG Z DRUGIM, V ORGANIZACIJO, 
MED VSE NAS ...

NIHČE OD VAS NI »KIČ«, VSAK JE DEL NAČRTA ORIGINALNEGA!!!
Po oratoriju pa je na DMC-u na vrsti AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO, ki bo za 

otroke na voljo vse poletje, vsak delovni dan, in sicer od 9.00 do 13.00. Družili se bomo, 
igrali, ustvarjali, šli v naravo, včasih imeli kakšnega gosta in še kaj. Z nami bodo tudi 
NEKATERI ANIMATORJI. Mi se že veselimo.

Otroke lahko prijavite preko spletne povezave, ki je na voljo na naši spletni strani in 
FB. Lahko pa nas tudi pokličete.

Seveda pa ste dobrodošli tudi animatorji, ki bi radi še kakšen teden ali samo dan 
preživeli z otroki.

MLADI se bodo na župnijskem dvorišču DRUŽILI in kaj fletnega ušpičili ob torkih 
in četrtkih zvečer.

Še vedno se držimo po vseh priporočil NIJZ, zelo pa smo veseli, da so naša vrata 
lahko odprta za vse in upamo, da tako tudi ostane.

ZATO PRIDITE KAJ NAOKOLI.
Andreja, Marija in Irena

JESEN ŽIVLJENJA
Smo v poletnih mesecih. Upam, da vam ni prevroče in morete prenašati vse, kar 

nam nudi poletje. Na to nas bo v nadaljevanju spomnil p. Pij. Z njim se vprašajva, kaj 
je za nas »sidro« upanja, o katerem govori. 

Na praznik prvakov Cerkve sv. Petra in Pavla smo se veselili sedmih novomašnikov. 
Gotovo je tudi vaša zasluga, da jih je Bog poklical. To potrjuje pogovor z njimi na Ra-
diu Ognjišče. 
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Ponosni smo na trideset let svoje domovine. Bog, živi Slovenijo! Radi jo imejmo in 
še naprej zanjo molimo in ji izročajmo svoje trpljenje!

Doživite kar največ lepega v počitniških mesecih, morda tudi ob poslušanju katehez 
za bolnike vsako tretjo soboto v mesecu ob 21.00 (17. julija o starih starših in starejših, 
21. avgusta o vzpenjanju »višje« ob Mariji in svetnikih).

Sklenili smo mesec junij z vrtnicami in Srcem Jezusovim. V juliju s hvaležnostjo zri-
mo Jezusovo Rešnjo kri in molimo: »Bog, naš Oče, z dragoceno krvjo svojega Sina si 
odrešil ves človeški rod. Ohrani v nas delo svojega usmiljenja, da bomo trajno obhajali 
skrivnosti odrešenja in prejemali njegove sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.«

Odšli so …
OB SMRTI IVANA BELŠAKA SO DAROVALI za svete maše: Ivanka in Jurčkovi, 6 

maš, sin Ivo, sestra Marija, brat Franc z ženo Angelco, 2 maši, sosed Franc Štirn z dru-
žino, sestrična Marina Koželj, Andrej in Majda Remic, Mili Ferjan in sin Ivan, Burgarjevi 
iz Vodic.

OB SMRTI ANGELE VOMBERGAR SO DAROVALI za sveto mašo Župnijska Kari-
tas Cerklje. OB SMRTI ANGELE VOMBERGAR JE DAROVAL ZA GREGORIJANSKE 
SVETE MAŠE sin Simon.

OB SMRTI MIHE BOHINCA SO DAROVALI za svete maše: domači, 2 maši, 
Bolčarjevi iz Zaloga, 5 maš.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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ZA DOBRO VOLJO
OPERA – »Za najlepše trenutke svojega življenja se moram zahvaliti operi,« pravi 

Lojze prijatelju Štefanu. – »Greš rad in pogosto tja?« zanima Štefana. – »Jaz ne, ampak 
moja žena pa.«

BRAT – »Moj brat je pri policiji.« – »A res? Moj tudi. Pred dvema dnevoma so ga 
prijeli.«

ELEKTRIČAR – Mojster je prišel popravit prijavljeno napako na električni napeljavi. 
Pritisnil je napol polomljeno tipko hišnega zvonca. Ob tem ga je tako streslo, da je 
padel na tla. V tistem trenutku gospa odpre vrata in reče: »Oho, vi ste pa napako že 
odkrili.«

VPRAŠANJE – Žan vpraša učiteljico: »Učiteljica, ali je Tihi ocean vedno tiho?« 
– »Ali si lahko izmisliš še kakšno bolj neumno vprašanje?« vpraša učiteljica. – »Kdaj je 
umrlo Mrtvo morje?«

DELO – »Uči se sine, da ti ne bo treba delati kot meni,« mi je vselej govoril oče. No, 
končal sem osnovno šolo, srednjo šolo, dve fakulteti in nekaj tečajev. Imel je prav: zdaj 
sem brez dela. 

PRAH – Ravnatelj opozori čistilko: »Na globusu v učilnici je za prst prahu.« – »Nič 
čudnega, če ste s prstom otipali prav Saharo.«

Z ROKO V ROKI – »Z ženo se vedno sprehajava z roko v roki. Če jo spustim, gre takoj 
po nakupih.«

V BARU – »Kje si ti rojen?« – »V Novem mestu.« – »Aha, jaz tudi.« – »Kdaj?« – »5. 7. 
1978.« – »Zanimivo. Enako kot jaz.« – Tedaj vstopi Jaka in vpraša barmana: »Je kaj nove-
ga?« – Barman: »Nič posebnega. Le dvojčka sta se spet napila.«

KRIV – Mož je prisoten, ko njegova žena rojeva. Ko vidi, kako žena ob tem trpi, potarna: 
»Oj, jaz sem kriv, jaz sem kriv za to tvoje trpljenje.« – Žena: »Ne, ti nisi nič kriv.«

IZGORELOST – Napis, ki svari pred izgorelostjo: »Kdor vedno gara kot konj in je 
priden kot čebela, zvečer pa utrujen kot pes, se mu svetuje, da gre po možnosti k ve-
terinarju, ker je mogoče osel.

GOBE – Jože se je zastrupil z gobami in so ga odpeljali v bolnišnico. Ko je spet lahko 
normalno govoril, mu zdravnik reče: »Jejte samo tiste gobe, ki jih poznate!« Jože izgub-
ljeno: »Saj v tem je težava – poznam samo mušnice!«

PRENOČIŠČE – Miha pride med dopustniškim potovanjem pozno zvečer do ne-
kega hotela in tam vpraša receptorja, ali bi lahko prenočil. – »Žal mi je,« odgovori 
receptor, »nobena soba ni prosta.« – »To ni nobena ovira,« reče Miha, »zadovoljen 
bom z malo daljšim hodnikom – sem namreč mesečnik!«

MLADI VOZNIK – ki je prejšnji teden opravil vozniški izpit, stoji z avtom pred sema-
forjem in ne more dati v prestavo. Mine zelena, oranžna, rdeča, spet zelena, oranžna, 
rdeča. Potem pride policist in ga skozi okno vpraša: »Ali vam nobena barva ni všeč?«

SPRIČEVALO – »Sinko, kje je tvoje spričevalo?« vpraša Lukov oče. – »Maksu 
sem ga posodil, z njim hoče prestrašiti svojega očeta!«
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SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
V župnijskem pismu se želimo zahvaliti vsakomur, ki je za vračilo dolga daroval 50 

evrov in več. BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.
IMENA DAROVALCEV: Anžetovi s Pšate, Julijana Boltežar iz Cerkelj, AA, AA.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 8.460 EVROV. 

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA JULIJA
PŠATA – SV. MARIJA MAGDALENA
V ČAST SV. MARIJI MAGDALENI bo sv. maša na Pšati na njen god, v četrtek,  

     22. julija, ob 18.00.
ŽEGNANJE NA PŠATI bo v nedeljo, 25. julija, ob 10.00.

ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
SV. MAŠA V ČAST SV. ANI, pri kateri bomo posebej molili tudi za žene, ki prosijo za 

dar materinstva, in matere, bo v ponedeljek, 26. julija, ob 18.00.

OBVESTILA
DOBRODELNA AKCIJA KARITAS »ŠOLSKE POTREBŠČINE«

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo »Otroci nas potrebujejo«, ki je na-
menjena zbiranju finančnih sredstev za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženim 
otrokom. Neposredna pomoč bo v mesecu juliju in avgustu izvedena v obliki paketov 
šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šol-
skih potrebščin. Tudi letos vse lepo vabijo k darovanju in podpori otrokom, ki potre-
bujejo šolske potrebščine.

Zgibanke s položnico so na voljo v župnijski cerkvi.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST
G. župnik bo odsoten od 12. do 17. julija. V nujnih primerih se po sveti maši obrnite 

na duhovnika, ki bo tisti dan maševal.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali tako imenovano Krištofovo nedeljo, ki je na-

menjena blagoslovu vozil. Po končani sobotni večerni in nedeljski jutranji in deseti 
sv. maši bomo na bližnjih parkiriščih blagoslovili prevozna sredstva. Kdor želi, lahko 
daruje dar v zahvalo za srečno prevožen kilometer. Vaši darovi bodo namenjeni za 
nakup vozil našim misijonarjem. Blagoslovi prevoznih sredstev z možnostjo darovanja 
za misijone bodo tudi na podružnicah, kjer je redna nedeljska sveta maša.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH
Obisk bolnikov bo v torek, 3. avgusta, na Šenturški Gori in prvi petek, 7. avgusta, po 

ostalih vaseh.
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MOLITEV ZA VERO
Gospod, daj, da bo moja vera vesela 
in bo prinašala mir in radost v mojo dušo, 
jo usposabljala za pogovor z Bogom in ljudmi.
Tako bo iz svetega in svetnega pogovora izžarevala notranja blaženost.

Gospod, daj, da bo moja vera dejavna.
Naj daje ljubezni nagibe, da se bo vedno bolj krepila in širila, 
tako da se bo razrastla v pravo prijateljstvo s teboj 
in te pri svojem delu, trpljenju in pričakovanju dokončnega razodetja 
neprestano iskala, o tebi pričala in krepila upanje.

Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in si ne bo domišljala, 
da temelji na izkustvu mojega mišljenja in čustvovanja, 
temveč se bo prepuščala pričevanju Svetega Duha 
in ne bo imela boljšega poroštva 
kakor v učljivosti do izročila svete Cerkve in njene učiteljske službe.
Amen.

Molitvenik za mlade, Pavel VI.
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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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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. julij:
Prva skupina Cerklje
SOBOTA, 17. julij:
Skupina Češnjevek
SOBOTA, 24. julij:
Skupina Pšata-Sp. Brnik
SOBOTA, 31. julij:
Prva skupina Zg. Brnik

BRALCI BERIL:
10. in 11. julij:

SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

17. in 18. julij:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

24. in 25. julij:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

31. julij in 1. avgust:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic


