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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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SMISEL POČITKA IN DELA
Niso zgolj počitniški dnevi priložnost za počitek od dela. V našem času je treba še 

posebej spomniti, da je Gospodov dan, ki nas spremlja skozi vse leto, tudi dan počitka. 
Kristjani so vedno videli v Gospodovem dnevu dan počitka od vsakodnevnega napora. 

Delo ima pomembno vlogo pri uresničenju človeka in razvoju družbe. Hkrati pa 
je pomembno, da človek ne postane suženj dela: delo je zaradi človeka in ne človek 
zaradi dela.

Trudimo se tudi v teh poletnih 
dneh iskati smisel nedelje kot Gos-
podovega dne ter resnično dati 
prednost ljudem in odnosom pred 
svojimi delovnimi obveznostmi.

Sredi poletja si smemo in mo-
ramo darovati nekaj »bivanja na 
samotnem kraju«. To je prav in 
primerno za telesno in duhovno 
zdravje. To je tudi čas za spremem-
bo življenjskega ritma in za utrditev 
naše identitete.

Organizirajte si poletje tako, da si boste tudi vi darovali nekaj časa za počitek in kre-
pitev, ne zgolj za telo, ampak tudi duha.

MARIJINO VNEBOVZETJE
15. avgusta obhaja Cerkev najpomembnejši Marijin praznik: Marijino vnebovzetje. 
Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebe-

sa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom.

AVGUST 2021
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Papež Pij XII. je 1. novembra 
1950 slovesno razglasil dogmo. 
Formulacija dogme je: »Na ta na-
čin je vzvišena Božja Mati nedo-
umljivo združena z Jezusom Kris-
tusom od vekomaj z eno samo 
odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, 
brezmadežna ob svojem spočet-
ju, čista Devica v svojem Božjem 
materinstvu, velikodušna tovari-
šica svojega Božjega Odrešenika, 
ki je prispela do konca z zmago 
nad grehom in njegovimi posledicami in kot krono vseh posebnih časti dosegla, da je 
bila obvarovana trohnenja v grobu in premagala smrt, kot njen Sin, bila vzeta z dušo in 
telesom v slavo Nebes, kjer sije kot Kraljica na desnici svojega Sina, večnega nesmrtne-
ga Kralja«.

To je torej jedro naše vere v vnebovzetje: verjamemo, da je Marija kakor Kris-
tus, njen Sin, že premagala smrt in slavi zmago v nebeški slavi s polnostjo svojega 
bitja »z dušo in telesom«!

Blaženi škof Anton Martin Slomšek o Mariji pravi: »Marija je naša tolažba in naše 
veselje. Njen sin Jezus, naš Gospod, nam jo je dal na križu za mater. Vsi kristjani smo 
njeni duhovni otroci, ki jih ljubi, za katere skrbi. Kje je najboljši del, ki ji ne bo vzet, ki 
ga želi deliti z nami? To so nebesa, večna blaženost. 15. avgusta praznujemo blaženi 
dan, na katerega se je poslovila od žalostne zemlje, da bi vzela v posest svoj najlepši 
del v nebesih, kjer sedaj kraljuje povišana nad vse zvezde, kraljica vseh očakov, vseh 
prerokov in apostolov, in prosi za nas, svoje otroke. O, da bi se tudi mi nekoč na večer 
svojega življenja prav tako blaženo ločili od tega sveta, dosegli tisto veselje, ki ga Mati 
Božja, povzdignjena v nebo, sedaj že uživa.«

JESEN ŽIVLJENJA
V mesecu juliju smo obhajali prvi svetovni dan starih staršev in starejših. Ne poza-

bimo, kaj je bilo osrednjega sporočila tega dneva: »Jaz sem s teboj vse dni« (prim. Mt 
28,20).

V avgustu so naše misli ponovno pri Mariji, naši vzornici za še več, višje, boljše … V 
katehezi za bolnike v soboto, 21. avgusta, ob 21. uri, boste lahko slišali besede, ki jih 
je o Mariji izrekel mariborski nadškof Cvikl: Marija je varna »markacija« za nebesa, 
»jutranja zarja« na poti našega zemeljskega romanja.

Ob njej, ob sv. Jožefu in pomembnejših svetnikih tega meseca, kot so sv. Janez Vi-
anney, sv. Edith Stein, sv. Maksimiljan Kolbe, sv. Monika in sv. Avguštin, želimo varno 
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vzpenjanje »v nadstropje« proti 
večnosti. Zato se Mariji radi iz-
ročajmo, pa ne le na praznik, kot 
to delamo že od rojstva. Pogos-
to ponavljajmo: »Tebi izročamo 
sami sebe … naše družine … Cer-
kev na Slovenskem … slovensko 
domovino … naše rojake po sve-
tu … Sprejmi nas v svoje varstvo 
in nas izroči svojemu Sinu Jezu-
su!«

Še več, višje, boljše … slišimo 
športnike, ki so nam v spodbudo v našem »tekmovanju« in »premagovanju 
ovir« vseh vrst. Ne bomo naštevali posameznih oseb v kolesarjenju, na olimpijskih 
igrah, invalidov, ki tekmujejo. Vsi nas nehote vabijo k pogumnemu vzpenjanju, h konč-
nemu cilju, ki je v nebesih. Med molitvene namene tega meseca vključimo še prošnjo 
za blagoslov vodenja, ki ga ima naša domovina v Evropi v drugi polovici tega leta.

UTRIP MISIJONA
Sporočila Skupine za pripravo župnijskega misijona
Do misijona nas ločijo približno štirje meseci. Da bi nam vsem čim bolj približali do-

gajanje v pripravi na misijon, smo se v skupini za pripravo dogovorili, da v naslednjih 
Župnijskih pismih sproti zapišemo, kje smo in kako nam gre.

Mesec avgust je praviloma še vedno namenjen oddihu, šolarji pa so še vedno na 
počitnicah. Kljub temu se lahko sleherni med nami z mislimi že pripravlja tudi na mi-
sijon. Vsem, ki smo ga že doživeli, so lahko v pomoč spomini, predvsem tisti, prežeti 
z misijonskim žarom. Mogoče spomin na misijonarja, ki nas je nagovoril, na poseben 
govor, ki se nas je dotaknil, ali na dobro opravljeno spoved. Mogoče pa tudi spomin na 
bližino z Jezusom. Zaradi Njega prihajajo misijonarji.

V molitvi za uspeh misijona molimo tudi k Mariji »Zavetnica naše župnije, Marija 
Vnebovzeta, izprosi pri Bogu blagoslov za naše vasi, naše družine in uspeh misijona.« 
Ker bomo v tem mesecu praz-
novali prav ta njen praznik, 
je to še posebna priložnost, 
da jo prosimo obilnega bla-
goslova.

Smo v posebnem času, ko nas 
omejuje koronavirus. Zaznamuje 
tako priprave, ki večji del pote-
kajo preko Zoom-a, kot na drugi 
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strani onemogoča, da bi pod program potegnili črto. Tako je tudi misijonar br. Jožko 
na vprašanje, kako potekajo priprave, zapisal, da pogreša fizični stik s pripravljalno 
skupino, da bi se bolje spoznali in začutili. Tehnično gledano nam gre dobro, »zoom 
srečanja« so praktična in se zato lažje organiziramo, pogrešamo pa »vonj« po bližnjem. 
Zanimive so tudi izkušnje misijonarke s. Metke, ki se je v tem času udeležila spletnega 
misijona v župniji Tolmin. Opogumlja nas, da je tudi to izvedljivo.

Zadnji dogovor je, da misijon bo. Ne vemo še, v kolikšni meri bo potekal v živo in 
koliko na daljavo. Program je že pripravljen in v običajnih okoliščinah bi ga lahko že 
objavili, a kot je že bilo rečeno, bomo tokrat črto potegnili tik pred zdajci, tako kot bo 
narekoval »mali virus«. Poleg stikov z misijonarji smo navezali tudi stik z vsemi pred-
videnimi gosti. Sleherni med njimi se veseli srečanja z nami vsemi. Eden od njih (naj 
za zdaj še ostane skrito, kdo ) je rekel, da je to pa res pravi naslov za čas, ki ga živimo 
– Zaupam vate. Od tega, koliko si bomo zaupali in koliko bomo zaupali Njemu, bo 
odvisna naša bližnja in daljna prihodnost.

Ena mala podrobnost tega misijona je, da želimo del programa izvesti tudi na po-
družnicah, kjer so redne nedeljske maše. Žal se veliko stvari, večinoma zaradi priroč-
nosti, seli v središča. Iz istega razloga se opušča tudi mnogo dobrih praks. Saj je na kon-
cu še najbolj praktično in najlažje, da sem kar doma. Po drugi strani pa Jezus nikogar 
ne pozabi in vedno pride On do nas ne glede na to, kje smo, ali mu le malo namigne-
mo, da si želimo srečanja z Njim. Predvideno je, da bodo misijonarji obiskali naše štiri 
podružnice, da nas nagovorijo in privabijo k širšemu dogajanju. Še posebej pa se bodo 
srečali z župnijskimi sodelavci na podružnicah.

Za konec pa še povabilo. Naj nas ne nagovarja samo misel, kaj bom od misijona do-
bil. Uspeh misijona in obenem potrditev, da v dejanjih tudi »zaupam vate«, je v veliki 
meri odvisen od tega, kaj bomo sami dali od sebe. Naj bo zato ta čas priložnost, da 
bližnjim naklonimo kakšno dobro misel ali izvedemo resnično dejanje, ki bo potrdilo 
in utrdilo zaupanje med nami.

David Rupnik, član pripravljalne skupine

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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POL PRAZEN  ALI POL POLN  KOZAREC?

POL POČITNIC JE ŽE MIMO  ALI POL JIH JE ŠE PRED 
NAMI ?

Mi jih pol še imamo , počitnic namreč! Res pa je, da jih je pol že tudi za nami, 
vendar smo se imeli tako »fletno«, da se tudi teh, ki so za nami, radi spominjamo, še 
bolj pa uživamo vsak dan sproti. Na DMC-u se imamo v tem poletju »fajn« in tako bo 
tudi ostalo.

AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO imamo vsak dan od 9.00 do 13.00. Prihaja od 
20–30 otrok. Skupaj se igramo, poslušamo zgodbe, se učimo poslušati drug druge-
ga, reševati težave, ko komu kaj ni prav, ustvarjamo različne izdelke in kljub vroče-

mu soncu poskrbimo tudi za 
rekreacijo. Skupaj pripravimo 
tudi zelo okusne malice. Od-
kar imamo pečico, pridno 
grejemo DMC, da nas v tem 
poletju ne zebe preveč . 
Vendar to ni nič hudega, saj 
imamo potem za malico pico, 
tople kruhke, rižev narastek, 
»štrudl«, pica kruhke ... Idej 
za v pečico ne zmanjka. Zelo 
veseli smo tudi vseh anima-
torjev, ki nam in otrokom na 
počitniškem programu po-

darjajo svoj čas, energijo, svoje ideje, svoj na-
smeh, dobro voljo in svojo prisotnost. Imamo 
celo animatorje-pripravnike, ki že sedaj odlič-
no opravljajo svojo vlogo, ko bodo dovolj sta-
ri, pa bodo pravi profesionalci.

Med nas prihaja tudi deklica, ki se je prese-
lila iz Indije. Od nje se učimo angleščine, ona 
pa od nas slovenščine in pri tem se odlično 
zabavamo.

Nekateri otroci pa k nam prihajajo tudi za-
radi kakšnega neporavnanega računa (ali stavka) v šoli in se pripravljajo na POPRAV-
NE IZPITE konec avgusta. Tudi njih spodbujamo, da pozitivno razmišljajo o trenutnem 
stanju in naredijo vse, kar je v njihovih močeh, da bodo uspešni.
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ANIMATORJI NAJBOLJŠEGA ORATORIJA se vsak torek in četrtek zvečer srečujejo 
na župnijskem dvorišču OB ODBOJKI IN SEVEDA DRUG Z DRUGIM.

Tudi vsi drugi še vedno radi obujamo spomine na čudovite trenutke letošnjega ora-
torija. Na to pa nas spominja tudi mnogo stvari, ki so jih otroci od samega navdušenja 
nad dogajanjem pozabili pri nas. Letos se je tako nabralo kar za DVE VELIKI ŠKATLI 
POZABLJENIH STVARI. Večina je poletnih oblačil, precej bidonov, na lastnike pa ča-
kajo celo rolerji in športni copati. Verjamemo, da je v teh vročih dneh vsako oblačilo 
preveč, vendar vseeno poglejte, ali kakšno stvar pogrešate in jo pridite poiskat.

Na DMC-u se veselimo še celega meseca počitnic, ki je pred nami. Prav tako pa z 
optimizmom gledamo tudi naprej, v jesen, ki bo prinesla, kar pač bo. Dovolj je dnevu 
lastna teža in v tem dnevu moramo videti na pol poln kozarec in ne na pol praznega.

Bodite/-mo hvaležni za vse, kar nam je podarjeno, naslednji mesec pa se vam ogla-
simo z novim, ČIM BOLJ POLNIM KOZARCEM.

VEDNO PA LAHKO PRIDETE TUDI NAOKOLI. VEČ NAS JE, BOLJ JE VESELO (IN 
GLASNO)!

Andreja, Marija in Irena 

»Odšli so …«
OB SMRTI MARICE BOŽIČ SO DAROVALI za svete maše Erzarjevi.
OB SMRTI IVANA BELŠAKA SO DAROVALI za vračilo dolga za dvorano Alpeto-

urjevi šoferji iz Cerkelj.
OB SMRTI IVANA PAVLIČA JE DAROVALA za sveto mašo nečakinja Tatjana z 

družino.

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

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: Peter in Žiga Koglar, Alpetourjevi šoferji iz Cerkelj, Moška 

skupina sv. Jožefa Cerklje, AA.

V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 9.000 EVROV.

ZA DOBRO VOLJO
KJE JE ATI – Mamica zbira skupaj stvari po kopanju na plaži. Potem se nepotrpež-

ljiva obrne k otrokom: »Čas je že, da gremo. Zdaj pa povejte, kam ste zakopali atija.«
MLEKO – Gregor je s svojimi starši na počitnicah na kmetiji. Ko vidi kravo, ki stoji v 

vodi, vpraša brata: »Zakaj pa stoji v vodi?« Brat: »Hladi mleko, da se ne skisa!«
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JAGODE – Mihec na počitnicah vidi, kako kmet na prikolico nalaga gnoj. »Kam 
boste dali ta gnoj?« Mihec vpraša kmeta. – »Na jagode.« – »Ojej,« zaskrbi Mihca, »pri 
nas doma damo gor smetano!«

ZAMENJAVA – Z ženo sva se vrnila iz supermarketa. Doma snameva maske ... Gle-
dam, gledam, žena ni moja?

ČOKOLADA – Pravijo, da te čokolada naredi srečnega! A ve mogoče katera, koliko 
je moraš pojesti? Jaz jem peto, pa ni še nič bolje.

POČITEK – »Slišala sem, da je tvoj oče na oddihu v gorah,« je rekla soseda 
malemu Janezku. – Janezek: »Gospa soseda, narobe ste slišali. Z njim je tudi 
mama!«

NEBO – Če bi Bog res želel, da bi bile ženske pilotke, bi naredil nebo rožnate 
barve. 

JADRNICE – Oče in sin na jezeru opazujeta jadrnice. Sin se zagleda in vpraša: »Očka, 
zakaj imajo vse jadrnice ženska imena?« – Očka: »Ker imajo zelo drago opremo in jih je 
zelo težko usmerjati.«

OKO – Kmet vpraša soseda: »Zakaj pa imaš modro oko?« – Kmet mu razloži: »Ko 
sem molzel kravo, me je mahnila z repom, pa sem ji opeko privezal na rep ...«

RACE – Lovec kolegu: »Včeraj sem ustrelil kar 14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – Lovec: 
»Ne. Divji je postal kmet, ki je bil njihov lastnik.«

OBVESTILA
NOVO VEROUČNO LETO.

V nedeljo, 5. septembra, se veroukarji s svojimi starši zberemo pri katehetski sveti 
maši v eni izmed naših cerkva. Prosili bomo Božjega blagoslova za novo veroučno in 
šolsko leto. Blagoslovili bomo šolske torbe in učne pripomočke, ki naj jih veroučenci 
prinesejo s seboj v cerkev. Skupaj bomo prosili Svetega Duha za pomoč pri učenju in 
vseh ostalih dejavnostih.

VPIS K VEROUKU 
K vpisu skupaj z otrokom obvezno pridejo tudi starši.
Vpis v veroučno šolo bo potekal:
- v ponedeljek, 6. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 2. in 3. 

razreda,
- v torek, 7. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 4. in 5. razreda,
- v četrtek, 9. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 6. in 7. razreda,
- v petek, 10. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 8. in 9. razreda,
- v soboto, 11. septembra, od 9. do 12. ure za otroke 1. razreda in vse, ki niste utegnili 

priti prej.
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Pri vpisu je treba oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1. razred pa ob-
vezno izpolnjeno prijavnico za vpis v 1. razred, ki jo najdete na župnijski spletni strani 
pod zavihkom Verouk / Župnijska kateheza in družinsko knjižico ali krstni list, če otrok 
ni bil krščen v naši župniji. Ob vpisu bodo na voljo učbeniki ter delovni in liturgični 
zvezki. Preverite, ali že imate učbenik doma.

Zelo vam priporočamo otroško revijo Mavrica, ki iz meseca v mesec otrokom in 
celi družini zanimivo in poučno branje.

KATEHETSKO PISMO, namenjeno staršem in veroučencem, bo na voljo na 
internetni strani župnije po 20. avgustu.

ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Praznik Marijinega vnebovzetja 

je praznik vse župnije tudi zato, 
ker je Vnebovzeta zavetnica žu-
pnijske cerkve. Svete maše bodo 
po nedeljskem razporedu. 

Na praznik Marijinega vnebov-
zetja je prav, da ponovno poudari-
mo, da je brezmadežna Devica kot 
dobra mati, ki pazi na svoje otro-
ke in posreduje za nas v nebesih. 
Prosimo svojo nebeško mater, da 
nam pomaga, da bomo Kristuso-
vo veselje prinašali v svoje druži-
ne, našim znancem, prijateljem, 
vsakomur.

DAN CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA

V soboto, 21. avgusta, je za našo 
župnijo praznik celodnevnega če-
ščenja sv. Rešnjega Telesa. Češče-
nje bomo začeli z mašo ob 10.00 in 
zaključili z večerno mašo ob 19.00. 
Ob 18.30 bodo pete litanije Srca 
Jezusovega in blagoslov z Najsve-
tejšim. Ves dan bo priložnost za 
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spoved. Povabljeni ste, da se v miru in tišini srečate z Gospodom v zakramentih sv. 
spovedi in evharistije.

BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE  
NA CERKVI SV. MARIJE MAGDALENE NA PŠATI

Vabljeni k sveti maši in blagoslovu obnovljene cerkve sv. Marije Magdalene, ki bo v 
nedeljo, 29. avgusta, ob 10.00 na Pšati. Sveto mašo bo daroval ljubljanski pomožni škof 
dr. Anton Jamnik. Po končani slovesnosti bo skromna pogostitev.

Denar za obnovo strehe, ki jo je zob časa že dodobra načel, je prispevala tudi Ob-
čina Cerklje, za kar se želimo zahvaliti. V primeru dodatnih omejitev zaradi širjenja 
koronavirusa bo svečanost pozneje.

OTROCI NAS POTREBUJEJO
Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo »Otroci nas potrebujejo«, ki je na-

menjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke 
v Sloveniji. Lani so škofijske in župnijske Karitas s šolskimi potrebščinami pomagale 
11.961 otrokom po vsej Sloveniji. Tudi letos so potrebe enake ali še večje. Če kdo želi 
prispevati svoj dar v ta namen, najde položnico pri tisku v cerkvi.

SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH

GRAD – SV. HELENA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 8. avgusta, ob 10.00.

KRVAVEC – MARIJA SNEŽNA
ŽEGNANJE: v nedeljo, 22. avgusta, ob 10.00

DVORJE – SV. MIKLAVŽ
V ČAST SV. JERNEJU: v torek, 24. avgusta, ob 18.00
ŽEGNANJE: v nedeljo, 29. avgusta, ob 10.00
V ČAST SV. TILNU: v sredo, 1. septembra, ob 18.00

PŠATA – SV. MARIJA MAGDALENA
BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE: v nedeljo, 29. avgusta, ob 10.00

ZGORNJI BRNIK – SV. JANEZ KRSTNIK
ŽEGNANJE: na Angelsko nedeljo, 5. septembra, ob 10.00
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OZRI SE NA NAŠO DRUŽINO
Gospod, v svoji dobroti se ozri na našo družino. 
Zahvaljujemo se ti za hišo, svoj dom, v katerem se počutimo varni, 
za ljubezen, ki nas povezuje med seboj, 
za srečo, ki si nam jo naklonil danes, 
in za upanje, s katerim zremo v jutrišnji dan, 
za zdravje, za delo, za hrano.
Daj, da bi v našem malem vesolju vladal mir. 
Očisti naša srca vsake skrite zavisti.
Nam, ki te žalimo, daj krotkosti, 
da bomo znali sprejemati in odpuščati vse, 
s čimer nas prizadenejo drugi ljudje.

Nam, ki smo malomarni, podeli potrpežljivost, 
da bomo znali z voljnim srcem prenašati 
brezbrižnost in hlad drugih.
Podeli nam življenjski pogum in vedrino 
ter zdravo sproščenost srca in duha.
Nakloni nam, da bomo znali biti 
vse do poslednjega dne drug drugemu zvesti 
in da bomo drug drugega iskreno ljubili.
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Kakor je glina odvisna od zamisli lončarja, 
kakor je vetrnica odvisna od smeri vetra, 
kakor otroci izvirajo iz svojega očeta, 
tako smo mi vsi tesno povezani s teboj; 
zato ponižno prosimo za tvojo pomoč 
in vedno znova kličemo tvoje usmiljenje.



zauPAM
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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, 7. avgust:
Druga skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 14. avgust:
Prva skupina Dvorje
SOBOTA, 21. avgust:
Tretja skupina Dvorje
SOBOTA, 28. avgust:
Skupina Grad
SOBOTA, 4. september:
Skupina Poženik

BRALCI BERIL:
7. in 8. avgust:

SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Jan Udir in Tom Udir

14. in 15. avgust:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

21. in 22. avgust:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

28. in 29. avgust:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

4. in 5. september:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik


