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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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OB ZAČETKU VEROUKA
Vstopamo v novo katehetsko leto v letu sv. Jožefa, ki ga je pa-

pež Frančišek razglasil 8. decembra 2020 ob 150-letnici razglasi-
tve sv. Jožefa za »zavetnika vesoljne Cerkve«. Ker je sv. Jožef sam 
»katehziral« Jezusa, je lahko naš zanesljivi priprošnjik. Še posebej, 
kot vse kaže, še vedno ne v povsem običajnem času; a on je spe-
cialist prav za takšne čase, saj je tudi sam moral Jezusa »učiti« v 
begunstvu, na poti, celo v smrtni nevarnosti ... 

Papež Frančišek se ob njem sprašuje: Kako Bog vstopa v svet in 
deluje v njem? Vstopa skozi človekovo srce. Bog je tam, kjer mu 
človek da prostor. Zato gre pri katehezi vedno za sposobnosti, ki 
jih imamo, da jih damo na voljo Bogu. Bog vstopa v človekove življenjske načrte, da jih 
nadgradi. Naj vstopa tudi v naše katehetsko-pastoralno snovanje; po srcih katehetov in 
srcih veroučencev ter njihovih staršev in starih staršev, ki naj jih osvoji.

Takole razmišlja papež Frančišek ob sv. Jožefu in nas spodbuja k ustvarjalnemu po-
gumu: »Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Jožef je človek, po katerem je Bog poskr-
bel za začetke zgodovine odrešenja. On je pravi čudež, po katerem je Bog rešil otroka 
in njegovo mater. Nebesa posredujejo tako, da zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža, 
ki je, ko je prišel v Betlehem in ni našel prebivališča, kjer bi Marija lahko rodila, pospra-
vil hlev in ga uredil, da je postal čim bolj prijeten prostor za Božjega Sina, ki prihaja na 
svet (prim. Lk 2,6-7). Zaradi preteče Herodove grožnje, ki je hotel umoriti Otroka, je bil 
Jožef še enkrat v spanju opozorjen, naj varuje Otroka, zato je sredi noči organiziral beg 
v Egipt (Mt 2, 13-14)« (Z očetovskim srcem 5).

Naj bo z nami v tem letu posebna priprošnja ustvarjalno pogumnega sv. Jožefa in 
v oporo medsebojna molitvena naveza. Tako bo Božji blagoslov v obilju vel nad našo 
katehezo!

dr. Marjan Turnšek
predsednik Slovenskega katehetskega urada

SEPTEMBER 2021
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UTRIP MISIJONA
V tokratnem Župnijskem pismu nadaljujemo s predstavitvijo misijonarjev, dodano 

pa je nekaj pričakovanj župljanov.

br. Jožko Smukavec
V red manjših bratov kapucinov je vstopil leta 1999, danes pa je predstojnik samo-

stana v Škofji Loki. Misijon zanj predstavlja srečanje z Bogom in srečanje s človekom. 
Tako tudi svoje poslanstvo misijonarja povzame z mislijo: »Biti z Bogom in z ljudmi«. 
Beseda zaupanje ga spomni na odlomek iz Svetega pisma: »Nad vsem tem pa naj bo 
ljubezen, ki je vez popolnosti.« (Kol 3,14) Bog nam je zaupal svojo ljubezen, ki je nad 
vse. V njej smo močni in zmagujemo. 

Brat Jožko še prav posebej nas župljane vabi na srečanje mladih. V neki majhni žu-
pniji jih je na srečanje prišlo čez 50, starih vse od 14 do 56 let.

sestra Marija Imperl
K sestram salezijankam je vstopila leta 1985 in zadnjih ne-

kaj let živi v skupnosti na Bledu, deluje pa tudi v naši župniji 
v okviru Društva Družinski in Mladinski Center.

Na vprašanje, zakaj danes organizirati misijon, odgovarja, 
da tudi danes ostaja želja in potreba, da bi kristjani poglo-
bili svojo vero – odnos z Gospodom. Kot v vsakdanji rutini 
potrebujemo spremembe, tako jih potrebujemo tudi v du-
hovnem življenju. Ena takih je tudi misijon. Vsekakor ostaja 
izziv, kako pripraviti misijon, da bodo današnjim kristjanom 
res v pomoč pri poglobitvi duhovnega življenja. Predviden 
program misijona je zelo pester, poln. Odprto srce bo našlo kaj zase. Zlasti bodo to mi-
sijonski nagovori, možnost sprejema misijonarjev na obisk doma, možnost osebnega 
pogovora, spovedi in sveta maša.

Pričakovanja župljanov:
V času misijona v letu 1984, ko sva bila še na začetku zakonskega življenja, sva spo-

znala, da si želiva rasti tudi na duhovnem področju, zato sva se skupaj s še nekaj pari 
odločila za obisk duhovnih vaj in zakonske skupine. Na zadnjem misijonu decembra 
2001 sva poglobila zaupanje v Boga in dobila moč za spopadanje tudi s težkimi ži-
vljenjskimi izzivi. Od prihajajočega misijona pa pričakujeva, da nas bodo razmišljanja 
misijonarjev nagovorila, da bomo začutili žejo po Božjem in ponovno v večjem številu 
obiskovali nedeljske in praznične maše. (Viktor in Majda)

Od letošnjega misijona pričakujem, da bo ponovno povezal našo cerkveno skup-
nost. Želim si več druženja, izmenjave mnenj in povezanosti. (Marija)

pripravila Majda Erzar
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KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Kateheza Dobrega pastirja izhaja iz otrokovega hrepenenja 

po Bogu in mu pomaga, da razvija odnos z njim. Otrok ob 
podobi Dobrega pastirja odkriva, da ga Jezus kliče po imenu, 
da ga pozna, vodi, da ga ljubi, skrbi zanj, da dá svoje življenje 
zanj. Veseli se in uživa v zavezi z Bogom, v njegovi ljubezni, 
polnosti življenja.

Kateheza Dobrega pastirja poteka v atriju, kjer so na dosegu 
otrokovih rok predmeti, ki ga vodijo v odkrivanje izbrane, zanj 
primerne Božje besede in predmeti, ki ga spominjajo na mašo, 
zakramente. Srečanja trajajo do dve uri, pri čemer predstavlja 
krajši del predstavitev teme s strani kateheta, večino časa pa je 
na razpolago za delo po lastni izbiri otroka. Pomembno je, da 
ima otrok dovolj časa, da izbere delo, ki ga pritegne, da lahko 
dela v miru in zbranosti. To delo otroka vodi v poglabljanje 
sporočene vsebine in v molitev.

V letu 2021/22 H KATEHEZI DOBREGA PASTIRJA VABIMO predšolske otroke stare 
od 3 do 6 let in otroke 1. ter 2. razreda.
	Izvaja se v Cerkljah v atriju nad dvorano Jožefa Kvasa enkrat tedensko z upošte-

vanjem počitnic in praznikov.
	Je enakovredna klasičnemu verouku, otroci ob koncu leta prejmejo veljavno ve-

roučno spričevalo.
	Na otroku zelo dostopen način se bomo pripravili na prejem dveh pomembnih 

zakramentov: ZAKRAMENT SPRAVE IN ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OB-
HAJILA.

	VPISOVANJE OTROK v katehe-
zo Dobrega pastirja bo potekalo 
hkrati z vpisovanjem osnovno-
šolskih otrok k župnijski kate-
hezi (verouku) - v torek 7. in v 
soboto, 11. septembra.

V cerkvi si lahko vzamete zgibanko o Katehezi Dobrega pastirja, na župnijski spletni 
strani pa lahko najdete še več informacij.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Počitniški čas je za nami in spet sedamo v šolske in veroučne klopi. To še ne pome-

ni, da zdaj ne bo več priložnosti za razvedrilo in proste ter vesele trenutke. Nikar ne 
razmišljaj tako! Le urnik bodo spet zapolnile še druge dejavnosti, ki so povezane s šolo 
in veroukom.
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Če smiselno razporediš čas za nalo-
ge, učenje, krožke in druge interesne 
dejavnosti, se lahko veseliš tudi pro-
stega časa. Zapolni ga s koristnimi in 
razvedrilnimi dejavnostmi, ki naj te-
meljijo na druženju z domačimi in pri-
jatelji. Računalnik, televizija in pametni 
telefon naj bodo postranska reč.

In še en prijazen nasvet: ne pozabi, da je dobra priložnost za druženje tudi 
udeležba pri nedeljski sv. maši. Tam te ob Jezusu čakajo tudi tvoji prijatelji.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
STIČNA MLADIH 2021

Zaradi epidemičnih razmer je bilo lansko srečanje Stična mladih razdrobljeno in 
razkropljeno po 27 različnih krajih. Letos se Stična mladih, ki praznuje 40. rojstni dan, 
vrača tja, kamor spada ‒ le v Stično. V koledarju si obkrožite datum 18. september.

»Enodnevni festival katoliških mladih letošnje leto praznuje svojo 40. obletnico in 
bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja in Slovenske škofovske konference,« so zapisali slovenski škofje.

Molitev Stične mladih:
Z mano bodi, Gospod.
V hrupu sveta,
v tihoti srca,
v tišini noči;
ko padec boli,
ko veselje spet vzplamti,
bodi z menoj.
Vodi me k sebi.
Vdihni Duha,
utrdi moj korak.
Samo enega, naslednjega.
Ne prosim za več.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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DMC je zopet odprt po ustaljenem urniku
V teh dneh so otroci 

že zakorakali v šolske 
klopi. Po dolgih ali krat-
kih (kakor za koga ) 
počitnicah, so se zopet 
videli s svojimi sošolci, 
prijatelji in učitelji. Prvi 
šolski dan je bil zago-
tovo za vsakega nekaj 
posebnega, še posebej 
za vse tiste, ki so prvič 
prestopili prag vrtca ali 
šole. 

Poletje se že kar hitro izteka, to vsaj občutimo v hladnih jutrih in večerih. Smo pa, 
seveda, veseli toplih sončnih žarkov in prijetnih poletnih temperatur čez dan. 

V letošnjem poletju smo bili na DMC-ju še posebej aktivni. Na aktivno počitniško 
varstvo je redno prihajalo od 25 do 40 otrok ter okrog 10 animatorjev prostovoljcev. Ti 
so nam pomagali soustvarjati naš program in izvajati delavnice. Imeli pa smo tudi dva 
prav posebna dneva. V juliju so nas obiskali skavti Preddvor 1. Skupaj smo postavili 
šotor, zakurili ogenj in si pripravili malico. Ob koncu avgusta pa smo imeli krompirjev 
dan. Družina Lombar nas je toplo sprejela in nam pripravila res čudovit dan na polju 
in njihovi kmetiji.

NAJLEPŠA HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ, KI STE MED POČITNICAMI 
TAKO ALI DRUGAČE POMAGALI NA POČITNIŠKIH DELAVNICAH ZA OTROKE.

V DMC-ju z optimizmom gledamo tudi na čas, ki prihaja. Dejavnosti bomo pripra-
vili v živo, če pa nam ukrepi tega ne bodo dopuščali, se bomo preselili na splet. O tem 
vas bomo sproti obveščali na socialnih omrežjih. 

V tednu od 6. 9. do 13. 9. 2021 bo na župnijskem dvorišču zabojnik za star časopisni 
papir. Dobrodošli, da pospravite po svojih domovih in ga pripeljete v zabojnik. S tem 
boste podprli delovanje našega društva DMC in vse naše programe. Za to se vam že 
vnaprej zahvaljujemo. 

Dejavnosti v tem šolskem letu. Datumi prvih srečanj bodo objavljeni naknadno:
– UČNA POMOČ (vsak dan, 13.00–17.00)
– USTVARJALNE DELAVNICE (četrtek, 16.00–18.00)
– IGRALNE URICE IN DRUŽENJE ZA MAMICE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU 

(petek, 10.00–11.30)
– ANGLEŠČINA (ponedeljek, 19.00–20.00)
– SOBOTNA DRUŽENJA ZA MLADE (SOBOTAM, 19.00–22.00)
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– NEMŠČINA (če dobimo izvajalca)
– ITALIJANŠČINA (torek)
– ŠOLA ZA STARŠE (torek, 18.00 – v mesecu novembru in decembru – izvajalki  

dr. Andreja Poljanec in Polona Greif)
– OSNOVNI IN NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ (Word, Excel, Facebook, 

Instagram …)
– OBČASNI DOGODKI (potopisna predavanja, izmenjevalnica oblačil in drugih 

stvari, zbiranje starega pa-
pirja, predavanja za starše, 
pričevanja …).

Prijave se bodo zbirale v drugi 
polovici septembra na spletni stra-
ni. 

DMC jeseni odpira čisto novo 
področje dela, in sicer SVETO-
VALNICO, kjer bo za svetovanje 
na voljo dr. Janez Sečnik, specialist 
zakonske in družinske terapije. Pri-
haja iz Ljubljane in bo s pogovorom brezplačno pomagal družinam, parom in posame-
znikom, ki se soočajo s stiskami ali težavami, ki jim jih ne uspe razrešiti. Za svetovanje 
se je treba naročiti na dmc.svetovanje@gmail.com.

Za točne termine in podrobnosti glede vseh naših dejavnosti nas spremljajte na 
naši spletni in FB-strani, naš utrip pa lahko začutite tudi na Instagramu, kjer objavimo 
nekaj drobtinic vsega lepega, kar se pri nas dogaja vsak dan. Mladi nas najdete na Tik 
Toku @dmc_cerklje2005.

Pri nas je vsak od vas dobrodošel in vsak lahko najde kaj zase. Lahko prideš kar tako, 
lahko pa vsak postane tudi prostovoljec, ki podari nekaj svojega časa, znanja, sposob-
nosti in talentov drugim. Vsak ima kaj, kar lahko podari.

Ker se nekateri otroci šole bolj bojijo, kot veselijo, vas v tem času še posebej vabimo 
med prostovoljce učne pomoči. Če se ti zdi, da bi lahko eno ali dve uri na teden poda-
ril/-a vsaj enemu otroku, ki mu šola povzroča težave, potem te vabimo, da postaneš 
najboljši/-a učitelj/-ica, ki samo uči, cvekov pa ne daje.

Pokličite, pridite, pišite in se nam pridružite pri spreminjanju sveta z majhnimi ko-
raki, brez velikih besed, a zanesljivo v pravo smer. Mi svet spreminjamo na DMC-ju, Trg 
Davorina Jenka 14, Cerklje. Veseli bomo tudi vaših korakov.

Za konec pa imamo še prav posebno vabilo: glejte plakat na desni strani 
Želimo vam lep začetek šolskega leta.

Andreja, Irena in s. Marija



7



8

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Živa ljubezen

S telesoma sta si blizu v vese-
lju in prijateljstvu in se lahko naj-
bolj ponotranjeno srečujeta. Brez 
telesa človek ne obstaja. Dobro 
je, da smo spolnost potegnili iz 
temin skrivnosti. Spolnost je glo-
boka danost človeku, dar izjemne 
vrednosti za človekov zdrav ra-
zvoj. Spolnost je čudna sila. Potla-
čena ali zlorabljena vodi k nemi-
ru, moram in strahu.

Spolnost ni cilj sama na sebi in sama iz sebe ne ponuja varnosti. Zdrava človeška 
spolnost je smiselna in z veseljem napolnjena samo v ozračju resnične ljubezni, ko roke 
niso grabežljive, marveč znamenje nežnosti, in kadar telo ostaja poduhovljeno.

Spolni odnos ni temelj za ljubezen, a ljubezen je temelj za spolni odnos.
V zdravem, srečnem sobivanju gre za veliko več kot za telesno združitev. Mnogo 

propadlih zakonov kaže, da zgolj telesna združitev nima obstoja. Smisel ima in praznik 
postane le, če v njej raste duševna in duhovna edinost.

Kaj imaš od lepega telesa, od čednega obraza in od nežne kože, če v vsem tem ne 
najdeš več srca. Če ne mislita na to, da bi se drug drugemu približala z duhom in dušo, 
telesno kmalu izgubi svojo privlačno moč. Telesi se ne zanimata več eno za drugo.

Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

JESEN ŽIVLJENJA

TI SI ANGEL V MOJI SAMOTI …
Ko čutim tvojo bližino, lahko vzdržim svojo 

samoto. Tedaj zaslutim, da je v samoti tudi nekaj 
dobrega.

Ko v mojo samoto stopaš ti, doživljam, da ni-
sem ostal sam, pač pa sem eno z vsem, z Bogom, 
s samim seboj, s stvarstvom in z vsemi ljudmi. V 
tvoji bližini morem vzdržati svojo samoto.

Občutek samote je boleč: ko se čutim zapuš-
čenega, ko mislim, da me nihče nima rad, da ni-
komur ni mar zame, da za ljudi nisem pomem-
ben in da me zato puščajo samega.
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Ti si angel ljubezni, ki vstopa v mojo samoto. Kot angela ljubezni sem te smel obču-
titi že v ljudeh, ki so prodrli v mojo samoto in mi pokazali, da me imajo radi. V zavesti, 
da sem ljubljen, sem mogel svojo samoto bolje prenašati. Vedel sem namreč, da nisem 
čisto sam. 

Ti, kot angel ljubezni, ostajaš pri meni tudi takrat, ko imam občutek, da me ljudje, 
ki so mi pri srcu, ne ljubijo tako kot jaz njih ali da se na mojo ljubezen ne odzovejo. 
Pokažeš mi, da je v meni ljubezen, ki je neodvisna od človeške ljubezni. V globini moje 
duše je izvir ljubezni, ki ne presahne, ker ima delež Božje ljubezni, ki je neskončna. … in 
ti me pripelješ v stik s to ljubeznijo.

Anselm Grün

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
ČE OTROK ŽIVI …
Če otrok živi v sovraštvu, se bo naučil prepirati in vojskovati.

Če otroka stalno grajamo, se bo naučil obsojati.
Če otrok živi v strahu, bo postal boječ.

Če smo do otroka preveč usmiljeni, se bo začel smiliti samemu sebi.
Če otrok živi v ljubosumnosti, se bo v njem naselil občutek krivde.

Če otroka spodbujamo, bo postal zaupljiv.
Če otrok živi v potrpežljivem okolju, se bo naučil biti vztrajen in potrpežljiv.

Če otroka hvalimo, se bo naučil biti prizadeven.
Če otroka sprejemamo, se bo naučil ljubiti sebe.

Če otroku damo priznanje, se bo naučil stremeti za ciljem.
Če otrok živi v prijaznosti, se bo naučil, kaj je prav.

Če otrok živi v ozračju poštenosti, se bo naučil, kaj je resnica.
Če otrok živi v varnosti, se bo naučil verovati vase in v ljudi okrog sebe.

Če otrok živi v prijateljstvu, se bo naučil, da je dobro živeti na tem svetu.
Vir: Zgodbe s semeni upanja, Božo Rustja

»Odšli so …«
OB SMRTI FRANCA STARETA IZ VODIC SO DAROVALI za svete maše: sosedje iz 

Grada, 3 maše, hči Vida.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Dobro se zavedamo, da cerkev za nas ni kraj, kjer bi se zbirali samo nedolžni in po-

polni ljudje. Sicer bi ostala prazna. (Lojze Bratina)
Izbrati Kristusa pomeni vedno hoditi samo po eni poti, ne pa po dveh hkrati. Tisti, ki 

bi istočasno radi hodili za Kristusom in za seboj, končajo v zasledovanju lastne sence. 
(brat Roger Schütz)

Nihče ne bo ostal na tem svetu. Tistih nekaj dni, ko tu prebivamo, delajmo dobro, 
ljubimo in si pomagajmo! (sv. Leopold Mandić)

O, ta naš »jutri«, ki še ni v naših rokah, in ta naš »danes«, ki ga ne znamo živeti in 
uporabiti! (Vital Vider)

Vsak Marijin praznik je dan, ko spet obnavljam svoj odnos do nje, ki je tudi meni 
Mati. (Franc Sodja)

Kaj pomaga, če je glava prebrisana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje je le 
lupina, jedro pa krščanska omika in žlahtno srce. (bl. Anton Martin Slomšek)

Čeprav zadeve ne potekajo tako, kot smo predvidevali in mislili, nikar ne dvomimo, 
da jih bo Božja previdnost uredila tako, kot je najbolje za nas. (sv. Vincencij Pavelski)

Otrok, ki ga mati nosi v naročju, ne pomeni bremena, marveč navdušujočo moč. 
Blagor učencem, če je učitelj s srcem pri stvari, saj se bo trudil, da jih bo navdušil za 
predmet, ki ga poučuje, in jim kot vzgojitelj tudi pomagal pri vsestranskem razvoju 
osebnosti. (Vinko Škafar)

Človeka dela privlačnega to, da je ljubeč, zavzet za druge, da razpoznava potrebe 
drugih in se nanje odziva. (John Powell)

ZA DOBRO VOLJO
MATI IN TRIJE SINOVI – Mati je imela tri sinove. Vsi trije so odšli v širni svet s 

trebuhom za kruhom in tam uspeli. Za osemdeset let življenja so svoji materi poslali 
dragocena darila.

Prvi si je rekel: »Mama živi v stari hiši. Zgradim ji novo, lepo hišo na ključ.«
Drugi si je mislil: »Mami pošljem nov mercedes in osebnega šoferja, da bo lahko 

potovala.«
Tretji se je odločil: »Naša mama je tako rada prebirala Sveto pismo. S starostjo je 

postala slabovidna. Zato ji pošljem papagaja, ki zna na pamet zrecitirati kompletno 
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Biblijo. To bo vredno darilo za dobro mamo. Dvanajst let so nune v samostanu učile 
papagaja Biblijo.«

Ni minilo dolgo, ko je mama razposlala tri pisma zahvale svojim sinovom.
»Jože,« je pisala prvemu, »hiša, ki si jo napravil zame, je prevelika. Živim praktično v 

eni sami sobi, čistiti pa moram celo hišo.«
»Janez,« je pisala drugemu sinu, »prestara sem za potovanja. Večino časa presedim 

v hiši, zato redko uporabljam mercedes. Pa šofer nikoli ne gre k maši.«
»Moj najdražji Franci,« je pisala tretjemu sinu, »ti imaš dober občutek za svoje bli-

žnje. Točno veš, kaj ima tvoja mama rada. Piščanec je bil zares slasten.«
ZOBNA KREMA – Mala Nika pride vsa nasmejana k mami: »Ali veš, koliko zobne 

kreme je v veliki tubi?« – »Ne, niti sanja se mi ne.« – »Od banje v kopalnici do drugega 
nadstropja!«

OPRAVLJENA NALOGA – Mali Tinček mora za kazen stokrat napisati: »Učitelju ne 
smem reči ti.« Stavek napiše dvestokrat. »Zakaj pa to?« ga vpraša učitelj. – »Ja zato, ker 
sem ti hotel narediti veselje.«

STARŠI – Ema piše spis o starših: »Ko dobimo starše, so večinoma že tako stari, da 
težko spremenimo njihove navade.«

ČUDOVITI GUMBI – »Kako čudovite gumbe imate na svojem kostimu,« pravi obi-
skovalka gospodinji v župnišču. »Moj mož je nekoč imel na svojem suknjiču prav take.« 
– »Ja, veste pri izbiri gumbov se nisem kaj posebej trudila. Jemljem jih kar iz nedeljske 
pušice,« odgovori gospodinja.

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: Muščovi iz Pšate, AA.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 9.130 EVROV.

OBVESTILA
MINI SREČANJE PRIJATELJEV RADIA OGNJIŠČE

Radio Ognjišče je star že skoraj 27 let! Eden od radijskih projektov je tudi radijsko 
kolesarjenje Od Marije k Mariji – letos že enajsto leto. Vsakokrat se konča na mali 
šmaren, 8. septembra, v enem od Marijinih svetišč.

Letos bo radijce pot vodila skozi naše kraje. Želijo se srečati s svojimi poslušalci. Va-
bljeni na župnijsko dvorišče v Cerklje, v ponedeljek, 6. septembra, ob 19.30. Druženje 
lahko imenujemo kar Mini srečanje Prijateljev Radia Ognjišče. Pripravili so tudi skro-
mno darilce. Prosimo, pridite z zaščitnimi maskami. Velja pogoj PCT.

Župnikov pripis: s seboj lahko prinesete kaj sladkega, slanega ali tekočega 



12

TEDEN VZGOJE 2021
Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi k spremljanju Tedna vzgoje 2021, ki bo po-

tekal med 5. in 12. septembrom 2021, z naslovom Svetovno vzgojno zavezništvo. Gradiva 
bodo dostopna na spletni strani https://www.dkps.si/ in na njihovi Facebookovi strani.

SKUPINA ZA PRIPRAVO MISIJONA
Sestala se bo v ponedeljek, 6. septembra, ob 21.00.

BREZJE – MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Poleg rednih molitvenih pobud vsako leto obhajamo škofijski molitveni dan za nove 

duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Srečanje za ljubljansko nadškofijo bo 
potekalo v slovenskem Marijinem narodnem svetišču Brezje v soboto, 11. septembra.

To bo najprej dan zahvale za vse, ki že služijo Bogu in ljudem v duhovniškem, dia-
konskem in redovniškem ter misijonskem poklicu ali v drugih oblikah Bogu posveče-
nega življenja. Obenem bo to dan prošnje. Združeni v molitvi bomo posebej prosili za 
fante in dekleta iz naših župnij, ki jih Bog danes kliče, da bi zbrali pogum in si upali tve-
gati življenje za Gospoda. Škofje nas vabijo, da se molitvenega srečanja udeležimo.

MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN 
ŠOLSKEGA LETA

Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo v 
Cerkljah prosili v nedeljo, 12. septembra, pri deseti sveti 
maši. Otroci ste povabljeni, da s seboj prinesete šolske torbe 
in potrebščine.

NABIRKA ZA SVETO DEŽELO 2021
V nedeljo, 12. septembra 2021, bo v Katoliški cerkvi v Sloveniji potekala tradicio-

nalna nabirka za Sveto deželo (Collecta pro Terra Sancta), ki je namenjena zbiranju 
sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu. Darovi vernikov, zbrani ta dan, 
bodo namenjeni ohranjanju prisotnosti kristjanov v deželi, kjer je Jezus Kristus prvič 
oznanil svoj nauk, trpel, umrl na križu in vstal od mrtvih.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 16. septembra, po sveti maši.

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
V petek, 17. septembra, ob 17.30 bo v župnišču priprava staršev na krst otroka. Krsti 

zaradi zaščitnih ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja okužbe s koronavirusom 
še vedno potekajo posamezno.
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STIČNA MLADIH
Stična mladih bo v soboto, 18. septembra 2021, v cistercijanskem samostanu v 

Stični. Letos bo potekala po nekoliko spremenjenem urniku, in sicer od 10.30 do 
21.30. Sveto mašo bomo obhajali v dopoldanskem času, večer pa bomo zaključili z 
glasbenim programom. Pripravljen je raznovrsten program. Cena vstopnice in vozov-
nice 15 evrov. Prijave zbiramo v župnišču in na Društvu Družinski in Mladinski Center 
Cerklje.

DEVETDNEVNICA PRED BIRMO
Birma se začne z devetdnevnico in ne v soboto, 25. septembra, ob 10.00. Velika 

spodbuda za birmanca je prisotnost staršev, botrov in ostalih družinskih članov pri 
obhajanju devetdnevnice. Za birmance je udeležba obvezna: je pred vsemi drugimi 
dejavnostmi. Z devetdnevnico začnemo v četrtek, 16. septembra.

PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME
Birmanci so na pomembni prelomnici, zapuščajo otroštvo in so na tem, da posta-

nejo mladinci. Leta, ki so pred njimi, so najbolj odločilna za to, kakšni bodo, ko od-
rastejo, ker ravno v teh letih se postavljajo temelji značaja, osebnosti … In vse dobre 
stvari, ki si jih tem času človek pridobi, izprosi in izmoli, gredo z njim v življenje; lahko 
pa gredo z njim tudi stvari, ki so v njem zanemarjene, razvade, slaba nagnjenja. 

Birma je praznik ne samo za družino birmanca, ampak tudi za celotno župnijsko 
skupnost.

Praznik svete birme bo naša župnija obhajala v soboto, 25. septembra. Podrobna 
navodila bodo znana kasneje.

IZBIRA ČLANOV ŽPS-a
Nadškof msgr. Stanislav Zore OFM je za datum izbire novih članov ŽPS-a potrdil 26. 

september 2021 oz. 26. nedeljo med letom – Slomškovo nedeljo.
V pripravi na izbiro novih članov ŽPS-a bomo tretjo nedeljo v mesecu septembru 

prebrali Pastirsko pismo škofa Andreja Glavana s povabilom k modri odločitvi. 
Predstavitev novih članov ŽPS-a župnijskemu občestvu bo na nedeljo Kristusa Kralja, 
21. novembra 2021.

Naj bo izbira članov ŽPS-a res modra in premišljena, saj bodo slednji župnikovi naj-
pomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.

ROMANJE NA KRKO
Zaradi slabšanja zdravstvenih razmer po vsej verjetnosti tudi letos ne bo tradicio-

nalnega romanja na Krko.
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VABILO K MINISTRANTSKI SKUPINI IN OTROŠKEMU PEVSKEMU 
ZBORU

Fantje, ki želite ministrirati in obiskujete vsaj prvi razred veroučne šole, se lahko 
pridružite ministrantski skupini. Otroke vabimo tudi k petju v župnijskem otroškem 
pevskem zboru. Vsak član župnije ima pravico in dolžnost po svojih močeh sodelovati 
v življenju župnije. Ministrantska skupina in otroški pevski zbor sta za župnijo zelo 
pomembna. Starši, spodbudite svoje otroke k ministriranju in petju.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Katehetsko-pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih 

skupin ter voditelje bibličnih skupin. Namenjena je vsem, ki želijo:
- poglobiti svoje versko znanje,
- narediti nekaj za svojo duhovno rast,
- pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
- poglobiti poznavanje Svetega pisma,
- voditi birmanske in druge skupine.
Voditeljica pastoralne šole v Nadškofiji Ljubljana je s. Tatjana Car, Sveti Duh 244, 

4220 Škofja Loka, telefon: 031 679 764, elektronski naslov: tatjana.car@rkc.si.
Informativni dan bo v petek, 24. septembra 2021, ob 17.00 v predavalnici 2 na 

Teološki fakulteti, Poljanska c. 4.
Vpis v katehetsko šolo bo 1. in 8. oktobra 2021 od 16.00 do 17.00 v pisarni v  

1. nadstropju (stari del) TEOF.
Začetek predavanj bo v petek, 8. oktobra, od 16.45 do 20.00 na Poljanski cesti 4,  

v Ljubljani.

LITURGIČNI KOLEDAR
8. september: praznik rojstva Device Marije ali mali šmaren. Sv. maše bodo po 

prazničnem razporedu.
12. septembra obhaja svoj praznik, žegnanje, podružnica sv. Florijana v Lahovčah. 

Slovesna sveta maša bo ob 8.00.
14. septembra obhajamo praznik povišanja sv. Križa. Sveta maša bo v Stiški vasi ob 

8.00.
19. septembra obhaja praznik žegnanja Stiška vas. Slovesna sv. maša bo ob 10.00.
21. septembra goduje sv. Matej, apostol in evangelist. V torek, 21. septembra, bo 

sveta maša njemu v čast na Pšati ob 18.00.
30. septembra: ob godu sv. Hieronima bo sveta maša njemu v čast ob 18.00 v cerkvi 

sv. Martina v Šmartnem.
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Moliti zame pomeni biti eno s Kristusovo voljo 
štiriindvajset ur na dan, 

živeti za njega, z njim, v njem. 
Molitev je veselje.

Molitev je žarek Božje ljubezni.
Molitev je upanje večne sreče. 

Molitev je plamen, ki gori z Božjo ljubeznijo 
zate in zame.

Mati Terezija
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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, 11. september:
Druga skupina Cerklje
SOBOTA, 18. september:
Skupina Trnovlje
SOBOTA, 25. september:
SOBOTA, 2. oktober:
Prva skupina Stara Cesta

BRALCI BERIL:
11. in 12. september:

SOBOTA: Amadej in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

18. in 19. september:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

25. in 26. september:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

2. in 3. oktober:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic


