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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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CERKLJANSKI MISIJON 2021
KAJ JE ŽUPNIJSKI MISIJON?

Tako kot so Jezus in njegovi apostoli hodili od mesta do mesta in oznanjali Božje 
kraljestvo, prihajajo misijonarji v naše vasi. Misijon je umik iz vsakdana in priložnost, 
da se globlje povežemo z Bogom. Je čas duhovne osvežitve in poživitve. Nekaj, kar vsi 
potrebujemo!

Župnijski misijon je poseben čas v župni-
ji. Je čas milosti in prenove posameznikov in 
župnijske skupnosti ob bogoslužju, pričeva-
njih in nagovorih misijonarjev. Program mi-
sijona deluje kot celota, zato je pomembno, 
da se ga udeležimo čim večkrat, saj želimo, 
da Sveti Duh razsvetli naš um z Božjo res-
nico, nam pomaga osvoboditi se greha in 
okrepi našo ljubezen do Boga. 

Misijon pomaga župniji, da se poistoveti kot skupnost vere, upanja in ljubezni. Posa-
mezniki in celotna župnijska skupnost si bomo zastavili vprašanja: Kdo smo kot župni-
ja, kaj cenimo, kaj želimo postati?

KOMU JE MISIJON NAMENJEN?
Namenjen je vsakomur. Pride lahko kdorkoli – vsi smo dobrodošli. Posebej vabljeni 

vsi, ki ne morete verovati, vsi, ki iščete začetno duhovno iskro, vsi, ki se borite z verskimi 
dvomi, vsi, ki želite svojo vero poglobiti …

KAKO NAJ SE PRIPRAVLJAM NA MISIJON?
Posebej molimo za uspeh misijona. Spodbudimo prijatelje, družinske člane, sosede, 

sošolce, sodelavce …, da se udeležijo misijona. Prosimo Boga za resnično žalost zaradi 
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svojih grehov in željo, da spremenimo svoje mlačno življenje. Tako bomo odpirali sebe 
in svojo župnijsko skupnost milosti župnijskega misijona.

Pošta bo v sredo, 3. novembra, ali četrtek, 4. novembra, vsem gospodinjstvom, ki 
nimate nalepke za ne dostavljanje reklamnih letakov, prinesla program Cerkljan-
skega misijona 2021. Kdor programa ne bo našel v nabiralniku, ga bo lahko v nedeljo,  
7. novembra, vzel v naših cerkvah.

župnik Jernej

SMRT –  
SKRIVNOST ŽIVLJENJA

Kristjani verujemo v vstajenje, kar je nekaj popolnoma drugega kot obujanje. Naše 
staro telo po smrti razpade. Ob vstajenju ob koncu časov nam bo Bog dal novo, pove-
ličano telo, podobno telesu vstalega Kristusa. Po mišljenju teologov bo to telo večno 
in bo podoba čiste duše, zedinjene z Bogom. Primerno bo za življenje v nebesih v čisto 
drugačnem fizičnem redu.

»Nebesa« gotovo niso na našem planetu! Če hočemo živeti v nebesih, potrebujemo 
nova »telesa«, ki si jih je zamislil Bog za življenje v popolnoma drugem okolju. Jezus je 
dejal, da se moramo »znova roditi«, če hočemo vstopiti v Božje kraljestvo – potrebu-
jemo čisto nov način življenja za novo območje bivanja.

Po Jezusovem vstajenju se je njegovo telo spremenilo. Prikazoval se je v zaklenjenih 
prostorih in skoraj hkrati so ga videli v krajih, ki so bili med seboj zelo oddaljeni. Svojim 
učencem je zatrdil, da ni duh, vendar pa očitno tudi ni bil »navadno« človeško bitje. 
Ko se jim je prikazoval, ga v mnogih primerih sprva niso prepoznali, kmalu pa so bili 
popolnoma prepričani, da je On.

Vse to se sklada s krščanskim verovanjem, da po smrti naša telesa razpadejo (»Prah 
si bil in v prah se povrneš!«); novo, vstalo telo ni več vklenjeno v prostor in čas, ni več 
podvrženo razpadanju, trpljenju in smrti – je telo za življenje v nebesih. Pomembno je, 
da moj duh spozna Boga in zaupa vanj, ko se vrne k njemu.

David Winter, Kaj se zgodi po smrti?
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Župnijski misijon, 12. 11.–21. 11. 2021  
v Cerkljah na Gorenjskem

»ZAUPAM VATE«
Vstopili smo v mesec november, ki bo za nas župljane Cerkelj še posebej radosten, 

poln pričakovanja na misijon. Geslo »ZAUPAM VATE« nas bo vodilo skozi dneve misi-
jona in nas spodbujalo, da zaupamo Njemu, se Nanj obrnemo po oporo in se mu zah-
valimo. Zaupam vate lahko razumemo tudi tako, da verjamemo v sočloveka. Prepriča-
na sem, da je ljubezen temelj vsega, na čemer gradimo. Zaupanje je temelj sožitja med 
generacijami. Verjamem, da je sožitje mogoče le tam, kjer vlada obojestransko temelj-
no zaupanje, da moremo ljudje vseh generacij skupaj graditi »Kraljestvo pravičnosti, 
miru in ljubezni« v družini, med prijatelji, v župniji … Vsak lahko prispeva svoj delček.

Letošnji misijon nas vabi k povezovanju, sprejemanju, sodelovanju in zaupanju. Čas, 
ki bo še posebno namenjen molitvi, pogovoru, pričevanju, srečanjem … 

Vzemimo si čas. Z nami bodo misijonarji: p. Branko Cestnik, s. Marija Imperl, HMP, 
p. Marjan Kokalj, DJ, s. Mojca Korošec, s. Ema Alič, s. Metka Kos, br. Joško Smukavec. 
Prisrčno vabljeni!

V nadaljevanju lahko preberete nekaj misli treh misijonarjev. Njihovi celotni inter-
vjuji so na voljo na župnijski spletni strani.

P. Branka Cestnika smo vprašali, ali misijon danes sploh še deluje, je sploh potre-
ben? »Vernost človeka se spreminja. Misijon je misijon zato, da sledimo človeku, kjer 
je. Včasih se je ves misijon odvijal v sakralnem prostoru na relaciji spovednica–prižni-
ca, danes ga je veliko v dvoranah, po domovih. Ljudje se odzivajo in kažejo potrebo po 
misijonu, vendar takšnem, ki je bližji njim.«

Na kateri svetopisemski odlomek se spomnite, ko slišite besedo zaupanje, zakaj? 
»Najpogosteje na ribiča Petra, ki je na Jezusovo besedo še enkrat vrgel mrežo, čeprav 
prej ni nič ujel. Njegova empirična pamet mu je sicer rekla, da rib ni, vendar je zaupal 
Jezusu.«

S. Metka Kos je na vprašanji, zakaj se danes sploh še organizirajo misijoni, kako so 
drugačni od tistih v preteklosti odgovorila: »Misijon je res poseben čas za župnijo, ko 
verni spet obnovimo zavest o svoji krstni poklicanosti. Kaj to pomeni? Vsak krščen je 
pri krstu prejel poslanstvo, da oznanja Jezusa. Danes je to še veliko bolj pomembno, ko 
kristjani postajamo manjšina v družbi. Prepričana sem, da je v Cerkvi danes čas laikov. 
Gospod vas kliče, da ste zgled poštenosti in pravičnosti na delovnem mestu, da ste v 
svojih družinah duhovni očetje in matere, ki posredujete vero svojim otrokom tako, 
da jo sami živite, da ste v oporo ljudem v stiski, ki so danes daleč od Boga in izgubljeni. 
Biti kos tako velikemu poslanstvu, ki nam ga je Jezus zaupal, pomeni, da se kot njegovi 
učenci kdaj pa kdaj ustavimo za nekaj dni in poglobimo zaupanje vanj ter si naberemo 
moči za pričevanje. Temu je namenjen misijon. Zato se oblike misijonov spreminjajo 
glede na naše vsakdanje življenje. Včasih so bili t. i. pridigani misijoni, kjer so imeli glav-
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no besedo misijonarji, sedaj pa imate laiki vedno več mesta tako pri pripravi kot tudi 
pri izvedbi misijona. Če pomislite, kakšno bo življenje vaše župnije čez 15 let, kaj se 
vam zdi, kakšno bo vaše mesto v župnijski skupnosti? Verjamem, da vas bo prihajajoči 
misijon pripravljal tudi na to. Zato je sedaj čas, da res z velikim zaupanjem prosimo 
Svetega Duha, da bi v vas prebudil željo po služenju, da bi vsak nekaj malega prispeval 
k živosti vaše župnijske skupnosti.« 

Česa se najbolj veselite v povezavi z misijonom? »Veselim se osebnih srečanj in pre-
senečenj Boga. Bog navadno deluje povsem mimo naših pričakovanj in verjamem, da 
nas bo tudi na tem misijonu presenetil in nam podaril stvari, o katerih niti ne sanjamo, 
a bodo za nas postale izvir življenja in sreče.« 

S. Ema Alič nam je o pričakovanjih misijona v Cerkljah povedala: »Verjamem, da 
bo to misijon sodelovanja, bratsko-sestrskega poslušanja Svetega Duha. Najprej mi-
sijonarjev, od nas pa naj se naleze vse župnijsko občestvo. Sveti Duh je namreč dan 
skupnosti, Cerkvi.«

Kaj poleg molitve še lahko storimo v času pred misijonom? »Molitvi sledi odprtost 
za bližnjega. Ni dovolj, da srečam Kristusa in poglobim odnos z njim, če se to ne zgodi 
tudi bližnjemu in vsemu občestvu.«

Mojca Kepic, Skupina za pripravo misijona

• V ČASU MISIJONA imate župljani priložnost, da koga izmed misijonarjev povabi-
te k sebi domov na kosilo. To je lepa priložnost, da se z misijonarjem srečate na oseben 
način, se z njim pogovorite, mu zastavite razna vprašanja. Misijonarja lahko na kosilo 
povabite s tiskano prijavnico, po telefonu ali preko spletne prijavnice. Vsi potrebni 
podatki bodo objavljeni v zloženki s programom misijona.

• V ČASU MISIJONA bodo misijonarji obiskovali starejše po domovih. To je lepa 
priložnost, da vsi tisti, ki zaradi bolezni ali onemoglosti ne morejo hoditi v cerkev, 
prejmejo novih moči preko zakramentov sv. spovedi, bolniškega maziljenja in svetega 
obhajila. Za obisk misijonarja se je treba prijaviti. Vse potrebne informacije za prijavo 
bodo objavljene v zloženki s programom misijona.

• V ČASU MISIJONA bodo vsak dan dopoldne misijonarji na voljo za sveto spoved 
ali duhovni pogovor. Vzemimo si čas in izkoristimo milosti, ki so nam na voljo. 

• V ČASU MISIJONA bo vsak dan dopoldne v župnijski cerkvi izpostavljeno Najsve-
tejše. Zaradi lažje organizacije boste s prijavnico, ki bo priložena zloženki, lahko rezer-
virali uro za spoved ali za čaščenje Najsvetejšega. Prosimo, prijavite se.

• V ČASU MISIJONA bomo potrebovali več prostovoljcev in prostovoljk za pomoč 
pri misijonskih opravilih. Potrebujemo vsaj pet oseb, ki bodo spremljale misijonarje do 
domov starejših. Obiski starejših bodo potekali v dopoldanskem času. Prosimo vas, da 
se prostovoljci javite g. župniku.
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KAJ VSE SE JE DOGAJALO NA DMC-ju
V soboto, 9. 10. 2021, smo imeli na DMC-ju v Cerkljah prvi Dan družin z naslovom 

“Kako v družini razvijati veselje?”.  Naj naprej zapišemo nekaj številk. Bilo je 12 družin, 
med katerimi je bila družina, ki se je preselila iz Rusije, ter naglušen mladi očka s tolmač-
ko. Nekateri so bili sami, drugi v parih in z otroki, ki jih je bilo 19, starih od pol leta pa do 
13 let. Bila je res pisana druščina, s katero smo oblikovali mozaik z naslovom DRUŽINA.

Ob toplem čaju, kavi in sladkih prigrizkih je vse prisotne najprej nagovoril župnik 
Jernej Marenk, ki je hkrati tudi predsednik DMC-ja: „DMC je eden izmed naših otrok, 
ki je 8. 10. praznoval že svoj 16. rojstni dan. Ravno na ta dan bo nastala nova družina, 
saj imamo popoldan še poroko.“

Dr. Andreja Poljanec, dr. Janez Sečnik, Polona Greif in stažistka Katarina so pripravi-
li zanimiva predavanja: Razvoj družine omogoča razvoj posameznika v njej in Pla-
stičnost možganov - neprenehen razvoj možganov. Vmes so bile delavnice z naslovi  

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:
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Razvoj otrokovih možganov, Predšolski otrok - razvojne potrebe, razvitost mo-
žganov ter Potencial najstnikov. V zadnjem delu je potekalo delo v malih skupinah 
na temo Očetovstvo in Materinstvo. Med tem je starše in predavatelje pozdravil in s 
spodbudnimi besedami nagovoril cerkljanski župan Franc Čebulj. Povedal je, da je vesel, 
da se je DMC v vseh teh letih tako dobro razvil, da zadovolji potrebe staršev, otrok in 
družin in da pripravljamo tako kakovostne vsebine.

Vmes je 10 animatorjev z zaposlenimi iz DMC-ja poskrbelo za varstvo in animacijo 
otrok. Najprej smo odšli v gasilski dom GZ in PGD Cerklje, kjer so nam gasilci predsta-
vili opremo. Nato smo se razigrali ob igrah z žogo ... Animatorji so se razdelili po otoč-
kih – priredili smo košarko, nogomet, ročni nogomet ter izvedli pogovorne delavnice 
z najstniki ter uspavanje najmlajših. Nato je bilo odlično kosilo, da smo se okrepčali in 
si tako nabrali novih moči za popoldne. Po kosilu smo klepetali ob kavici, nekateri pa 
so v krogu družine preizkusili svoje športno znanje. Ponekod so zmagali otroci, drugje 
pa starši. :) Popoldne so starši nadaljevali s predavanjem, otroci pa so se zamotili z igro 
na otroškem igrišču. Vmes je župnijsko dvorišče zasedlo polno svatov naše nekdanje 
prostovoljke, ki je ravno včeraj stopila na novo skupno pot. 

Na koncu smo pripravili skupni zaključek z zahvalami.
Nekateri starši so v evalvacijah zapisali:
·  Zelo sem hvaležna za ta dan. Dal mi je veliko upanja in občutek, da v mojem star-

ševstvu le ni vse zamujeno in nepopravljivo. Otroke zdaj vidim v nekoliko drugač-
ni luči in komaj čakam, da se vrnem k njim domov.

·  Nismo sami in družina je DAR.
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·  Domov se bom vrnil s spodbudo, da še ni vse zamujeno v odnosih mojimi najstni-
ki, hvaležen in obogaten z novimi spoznanji. 

·  Dragi DMC-jevci, en srčen “HVALA” za krasno preživet dan v vaši družbi. Pocrkljali 
ste nas, izobraževali, poskrbeli za naše malčke, nas navdihnili. Domov odhajamo 
z novim zagonom in (za)upanjem, da zmoremo. Potrpežljivo starševstvo, ljube-
če odnose, srečno družino. Odlična predavanja, slastno kosilo ter varno in srčno 
varstvo naših otrok so nam polepšali ta sobotni dan. Hvala!

·  Iz skupine Očetovstvo mi odmeva, da je moška vloga v vzgoji drugačna od mate-
rinske in hkrati zelo pomembna. 

Otroci pa so povedali:
·  Top je bilo prav vse.
·  Odlično je bilo pri gasilcih, kjer smo videli pravi ogromni gasilski tovornjak in lah-

ko „špricali“ vodo.
·  Animatorji so zakon, super je z njimi igrati košarko, ročni nogomet in spoznavati 

vsak kotiček igrišča.  

Bil je res lep dan, poln novih znanj, poznanstev, klepetov, nasmehov, otroške razigra-
nosti, delovnih animatorjev … in še bi lahko naštevali. Res hvala vsem, ki ste bili del 
tega. 

V mesecu oktobru smo DMC kot primer dobre prakse predstavili tudi na Semi-
narjih Karitas, in sicer 2. oktobra v samostanu v Stični, ter 16. oktobra v Zavodu Ma-
rianum Veržej. Akademijo prostovoljstva in Zavod Nefiks pa je Brina predstavila 9. 
oktobra 2021 v Domu sv. Jožefa v Celju.

Med jesenskimi počitnicami smo organizirali aktivno počitniško varstvo, med ka-
terim smo veliko ustvarjali, se igrali družabne in športne igre ter se imeli super. Glavni 
projekt teh počitnic je bil risanje na steno v sobi z biljardom. To pa si lahko ogledate 
na sliki ali ko boste prišli na naš DMC. 

Naše dogajanje lahko spremljajte na naši spletni (www.dmc-cerklje.si) in FB_strani 
DMC Cerklje, naš utrip pa lahko začutite tudi na Instagramu @dmc_cerklje, kjer ob-
javimo nekaj drobtinic vsega lepega, kar se pri nas dogaja vsak dan. Mladi nas najdete 
na Tik Toku @dmc_cerklje2005.

Andreja Urh, Akademija prostovoljstva
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
S puščico poveži vsako levo polje s pravim poljem na desni strani.

Med sličicami je ena, ki ne spada k praznovanju svetega Martina. Prečrtaj jo.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

OD VČERAJ DO JUTRI
Ko kdaj zablodiš 
in se znajdeš v slepi ulici, 
tedaj pomisli, da velja: 
»Nikar se ne boj, saj sem jaz s teboj!«

Če te tvoji prijatelji 
pustijo na cedilu, 
tedaj pomisli, da velja: 
Nikar se ne boj!

Če te zajame tema 
in je naslednji korak negotov, 
tedaj pomisli, da velja:
Nikar se ne boj!

Če zaideš v meglo 
in ne najdeš poti, 
tedaj pomisli, da velja:
Nikar se ne boj!

Na poti od včeraj do jutri 
nisi sam. Bog gre s teboj.
Kar ti je Bog obljubil včeraj, 
velja tudi za danes 
in tudi za jutri velja: 
»Nikar se ne boj, saj sem jaz s teboj.«

                                       Andreas Pohl

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
REŠEVANJE KONFLIKTOV V DRUŽINI

Če bi rekli, da spori niso del našega družinskega in vsakdanjega življenja, bi gotovo 
govorili o družini, ki ne obstaja. Ali so spori vzgojni in nas učijo? Kako sprejemati različ-
nost moške in ženske narave, ki se na poseben način odraža v sporih? To in še mnogo 
več naj bi bilo naše razmišljanje o reševanju sporov v naših družinah.

Kako prepoznati vzroke za spore? Če govorimo v prispodobi, naj bi bili odnosi v 
družini podobni glasbeni stvaritvi, kjer morajo instrumenti igrati tako, da je med njimi 
skladnost in harmonija. Družina se trudi, da bi zazvenela pesem družinskega življenja. 
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Kaj se dogaja, da ne zazveni, kje so vzroki? Kdo ne igra pra-
vilno, kdo se mora še učiti? 

Starša, mož in žena, sta skladatelja in igralca. Zelo odgo-
vorno nalogo imata. Kako jima vse to uspe? Ali zmoreta in 
kako? Z dobrim ujemanjem, ki je posledica pogovora med 
zakoncema, raste njuna moč ustvarjanja in trud z graditvijo 
dobrih odnosov, po katerih zazveni družinsko življenje, je 
vse večji. Vzgoja obeh staršev je enotna ali neenotna. Če se 

ujemata v načinih in vzgojnih prijemih, je manj možnosti za razdvojenost otrok in 
obenem tudi vzrokov za spore v družini.

Večkrat se vzroki za spore v družini skrivajo v naši podzavesti, ki na skrite načine 
tudi povzroča nemir v medsebojnih odnosih. Teh se moramo zavedati. Kako najti poti 
do njih, je tudi eno od vprašanj, ki so nujna in potrebno je, da jih zna družina odkrivati 
in se z njimi soočati.

Otroci imajo pomembno vlogo tako kot povzročitelji sporov kot tisti, ki lahko po-
magajo in gradijo skupaj s starši mirno družinsko vzdušje. Odgovornost otrok in nji-
hov prispevek k oblikovanju sožitja v družini ni zanemarljivo. 

Zunanji vplivi pripomorejo k mnogim sporom in nesoglasjem v družini. Mnogi skri-
to vdirajo v naše domove. Ti so iz širšega okolja ali prihajajo iz sorodstvenih vrst. Ali 
dovolimo, da zunanji vplivi oblikujejo ali razdirajo družinsko vzdušje?

Ali nastajajo spori v družini zaradi verskega življenja? Versko življenje staršev je 
večkrat zelo različno, saj zakonca prihajata iz zelo različnih okolij. Njuno osebno versko 
življenje in zgled se prenašata na otroke. Če imata različne zahteve in pričakovanja do 
otrok, je to lahko povod za spor v družini. Kako se soočamo z verskim življenjem in 
reševanjem sporov? 

Vsi družinski spori naj bodo vzgojni, kajti samo tako nam ne bodo v breme, ampak 
se ob njih oblikujemo osebno in kot družina. Kako prepoznavati »učno snov« sporov 
za življenje, je odgovor v tem, da se učimo in temeljito premislimo, v čem nas spori 
vzgajajo za prihodnost.

JESEN ŽIVLJENJA
KAR DAJEMO DRUGIM, SE VRAČA V POMNOŽENI MERI

»Razdajaj veselje, če hočeš biti vesel, razdajaj 
srečo, če hočeš biti srečen,« je zapisal duhovnik 
Franc Sodja.

Mlada prostovoljka je zaupala svojo zgodbo: 
»Vključila sem se v program prostovoljstva: Člo-
vek za druge. Predlagali so mi delo s starejšimi 
ljudmi. Prostovoljno delo me je obogatilo s šte-
vilnimi novimi spoznanji. Spoznala sem veliko 
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zanimivih ljudi in slišala izjemne zgodbe. Menim, da prostovoljstvo ni le enosmerna uli-
ca, namenjena uporabnikom. Na veliko načinov neizmerno bogati tudi prostovoljca.«

Za delo z ostarelimi se je mlada prostovoljka odločila, ker se ji zdi, da ima vsako 
življenjsko obdobje svojo lepoto in zrelost. Ni vseeno, kako ravnamo s starejšimi. Na 
starost in v bolezni smo bolj kot kadar koli potrebni ljubezni, varnosti, razumevanja, 
sprejetosti in spoštovanja in to do konca življenja. Starejši ljudje so pomemben del 
naše družbe, čeprav so v senci srečnih in zdravih ljudi. Naša dolžnost je, da se trudimo 
živeti drug z drugim. Drug drugega lahko bogatimo in skupaj bolj kakovostno živimo.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
VSE MINE …

Minljivost je ena od evidenc tega sveta, 
ki je nihče ne more zanikati. Človek jo čuti 
najprej na sebi: minevajo leta, lasje mu sivi-
jo, življenjske funkcije kakor sluh in vid od-
povedujejo. Še nazorneje vidi to mineva-
nje okrog sebe: menjavata se mir in vojna, 
menjavajo se režimi, menjava se življenjski 
standard, menjavajo se moda in umetniški 
trendi, menjava se vse. Vse mineva.

Ali se človeštvo ustavlja ob tem dejstvu? Po eni strani se ga izogiba, ker na vse kriplje visi 
na njegovem minljivem trenutku. Po drugi strani pa se proti minevanju bori, to najbolje 
kaže medicina s farmakologijo, prav posebno pa še lepotna industrija.

Lahko rečemo, da človek z minljivostjo noče biti spravljen. V človeški kulturi je celo priš-
lo do velikih uporov proti minljivosti, posebno v moderni dobi, ko je krščansko obzorje 
posmrtnosti začelo zahajati. Tako na primer Goethejev Faust zakliče trenutku »Ustavi se!«. 
A seveda zaman, ker se čas ne ustavi. Drugemu velikemu Nemcu, Nietzscheju, se je iztrgal 
vzklik: »Večnost, globoke večnosti!«, naj je še tako odklanjal krščansko vizijo nesmrtnosti.

To željo po večnosti so izkazali vsi trije totalitarizmi 20. stoletja, saj so Italijani pri datu-
mih poleg običajnega leta zapisovali tudi letnico iz obdobja fašizma z začetkom leta 1922.

Z besedo večnost pa smo pri Človeku, ki je to besedo postavil na svoj prapor, se pravi pri 
Kristusu, ki je ne samo v svojih govorih, temveč izrecno in povsod sledil obzorju večnega 
življenja, z večnostjo sam nadaljeval tretji dan po svojem umoru z vstajenjem od mrtvih. 
Takrat bi tudi za kristjana morala minljivost izgubiti svojo žalobnost, da ne rečemo 
tragičnost, ker bi jo morala prerasti misel na isto vstajenje, ki si ga je postavljal njegov 
Učitelj. Noben drug praznik ne opozarja kristjana na neminljivost, na večnost tako kot 
praznik vseh svetnikov, to je stotisočev, za katere smrti več ni.

Biti kristjan v resnici pomeni tudi zanikati minljivost in tesnobo ter strah niča in gledati 
na vse v pričakovanju neminljivosti pri Bogu.

Alojz Rebula
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»Odšli so …«
Ob smrti MARIJE ŠPRUK so darovali za svete maše: sin Franci z družino, hči Mici 

z družino, hči Ani z družino, sin Lojze z družino, Blažetova Marinka, sosedje iz Boršni-
kove ulice, 2 maši.

Ob smrti TONETA ZUPANCA so darovali za svete maše: sosedje, 5 maš, Palčnik 
iz Jurkloštra.

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

• • •

MISEL ZA LEPŠI DAN
Skozi vrata rojstva pridemo v tujo deželo prebivat, skozi vrata smrti gremo v neznano 

večnost počivat. (bl. Anton Martin Slomšek)
Marsikomu pomeni svoboda pravico, da dela, kar hoče, svetnikom pa daje moč, da 

iz ljubezni in odpovedi delajo tudi to, kar jim ne ugaja. (sv. Janez Pavel II.)
Poslušati znam samo tedaj, ko se ne oprijemam krčevito svojih zamisli, ko znam 

prisluhniti nekomu, ki misli drugače od mene, dogodkom, ki potekajo drugače, kakor 
sem sam načrtoval. (Anton Stres)

Bog me ne spodbuja, naj bom popoln, temveč potrpežljiv; naj bom strpen in sku-
šam razumeti slabotnost pri drugih, še zlasti pri sebi. (John Powell)

Verovati pomeni podariti se usmiljeni Ljubezni, ki stalno sprejema in odpušča, ki 
daje življenje in mu podeljuje smer. (papež Frančišek)

Ne išči svojega miru v besedah ljudi! Naj namreč o tebi govorijo dobro ali slabo: 
zaradi tega ne boš nič drugačen človek, kot si. (Tomaž Kempčan)

Življenje je velika stvar, zelo dragocena, in se ga ne izplača živeti samo na pol. (Mar-
jan Turnšek)

Kakor nas sonce vedno vabi, naj se vrnemo v njegovo toploto in svetlobo, tako 
nas Bog vedno vabi, naj se vrnemo k njemu, celo, če smo se oddaljili dosegu njegove 
ljubezni. (John Powell)

ZA DOBRO VOLJO
RES ŠKODA, DA JE UMRLA »ZDRAVA PAMET«

Dolga leta je bila z nami. Nihče pa zagotovo ne ve, koliko je bila stara, saj se je njen 
rojstni list že davno tega izgubil v birokratskih predalih.

Spominjali se je bomo po tem, da je ohranjala in drugim posredovala pametne na-
uke, kot so, da se je z dežja pametno čim prej umakniti pod streho in ne pod kap, da 
kdor prvi pride, prvi melje in da življenje ni vedno pošteno.
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»Zdrava pamet« je živela preprosto, držala se je načela, da lahko zapraviš le toliko, 
kot zaslužiš. Vedela je, kaj je zdravo starševstvo, da so glavni starši, ne pa otroci.

Njeno zdravje je začelo vidno pešati, ko so v veljavo stopila sicer dobronamerna 
načela, ki pa so jih ljudje vzeli preveč resno. Ko je slišala, da so šestletnika obtožili spol-
nega nadlegovanja, ker je poljubil sošolko in da so učitelja odpustili, ker je kaznoval 
trmoglavega dijaka, se je njeno stanje močno poslabšalo.

Še huje je bilo, ko je izvedela, da morajo učitelji prositi za dovoljenje starše, preden 
učencu dajo aspirin, ne smejo pa staršev obvestiti, če učenka zanosi in hoče splaviti.

In končno je gospa »Zdrava pamet« izgubila voljo do življenja, ko so prepovedali 
deset zapovedi, ko je Cerkev postala posel in ko so začeli z zločinci ravnati lepše kot z 
njihovimi žrtvami.

Ko je gospa »Zdrava pamet« izvedela, da se je neka gospa polila z vročo kavo, se 
pritožila in za nagrado dobila visoko odškodnino, je izdihnila zadnji dih.

Za njo žalujejo njeni starši, Resnica in Zaupanje, njen mož Preudarnost, hčerka Od-
govornost in sin Razum. Preživeli sta jo tudi obe polsestri, »Moja pravica« in »Jaz ho-
čem«.

Pogrebcev je bilo zelo malo, saj se večina ni zavedela, da je gospa »Zdrava pamet« 
umrla. Če se je ti spomniš, izroči osmrtnico naprej. Če se je ne, pa kot velika večina 
ostani križem rok.

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
V župnijskem pismu se želimo zahvaliti vsakomur, ki je za vračilo dolga daroval  

50 evrov in več. 
IMENA DAROVALCEV: Anžetovi, Pšata, Šternarjevi, Močnikovi, Ambrož.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 11.500 EVROV.
Za obnovo cerkve v Šmartnem so krajani Poženika darovali 1.265 evrov.
Za novo klaviaturo v obnovljeni pevski sobi je Janez Narobe daroval 1.000 evrov.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

OBVESTILA
DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE

Ob prazniku vernih duš številni darujete dar za prošnje za molitve za svoje drage 
pokojne. Bog, povrni.

7. NOVEMBER: DAROVANJE ZA VAŠE DUHOVNIKE
Na zahvalno nedeljo, 7. novembra, bo pri vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše 

duhovnike. Po podružnicah bo »ofer«, namenjen duhovnim pomočnikom, ki tam op-
ravljajo svojo duhovniško službo, v župnijski cerkvi pa g. župniku in g. kaplanu. Vnap-
rej hvala in Bog plačaj za vašo dobroto.



14

ŽUPNIKOVA IN KAPLANOVA ODSOTNOST
Duhovniki ljubljanske nadškofije imamo od 7. do 9. novembra izobraževanje za du-

hovnike na Otočcu pri Novem mestu. V ponedeljek, 8. novembra, in torek, 9. novem-
bra, v župnišču zato ne bo uradnih ur.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Novembrska seja ŽPS-ja bo povezana z aktivnostmi misijona.

MIKLAVŽ PRIHAJA
Dobri svetnik in prijatelj otrok, sv. Miklavž, se bo v nedeljo, 5. decembra, ob 15. uri 

spustil z nebesnih višav in v cerkvi v Cerkljah obiskal vse naše otroke. Zaradi razmer bo 
otroke treba nujno prijaviti preko spletne prijavnice. Dragi starši, prijave bodo mogoče 
preko župnijske internetne strani po 10. novembru. Dobri svetnik bo obdaroval 
otroke do vključno 3. razreda osnovne šole. 

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA NOVEMBRA
1. NOVEMBER: VSI SVETI

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 7.30 in ob 10.00. V Lahov-
čah in Spodnjem Brniku bo sveta maša ob 8.00, v Zalogu ob 9.30, na Šenturški Gori 
ob 10.00. 

Zaradi zdravstvene krize se popoldne ob 14.00 ne bomo zbrali v cerkvah pri 
bogoslužju in molitvi za drage pokojne. Duhovniki bomo pokopališča blagoslo-
vili čez dan.

Vabljeni ste k skupni molitvi rožnih vencev ob 17.00 v cerkvah v Cerkljah, Lahovčah 
in na Spodnjem Brniku. Kdor ne more priti molit v cerkev, naj rožne vence za drage 
rajne moli doma.

Ob 19.00 bodo mladi ob križu na pokopališču v Cerkljah s pesmijo in molitvijo pro-
sili za rajne.

2. NOVEMBER: SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra, bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00. 

V Zalogu je ta dan sveta maša ob 17.00, na Spodnjem Brniku ob 8.00, 8.30 in 18.00 in 
v Lahovčah ob 18.00.

7. NOVEMBER: ZAHVALNA NEDELJA
Dobremu Bogu in župnijskim sodelavcem se bomo zahvalili za letošnjo letino in 

blagoslov pri vsem svojem delu.

11. NOVEMBER: SV. MARTIN
Ob godu sv. Martina bomo v četrtek, 11. novembra, ob 8.00, darovali sveto mašo v 

Šmartnem zavetniku cerkve v čast.
V nedeljo, 14. novembra, bomo s sveto mašo slovesno proslavili sv. Martina. Žeg-

nanjska sveta maša za sosesko – Šmartno, Poženik in Glinje – bo ob 10.00.
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21. NOVEMBER: JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA  
                                 ZAČETEK TEDNA KARITAS

Kakšen kralj je Jezus? Odgovor izvemo iz Jezusovega odgovora Ponciju Pilatu: »Moje 
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služab-
niki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je 
rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« 

Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet 
zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

22. NOVEMBER: SV. CECILIJA
V novembru je god sv. Cecilije – zavetnice cerkvenih pevcev. Ta dan praznujete 

vsi, ki se kakor koli trudite, da s petjem polepšate bogoslužna opravila. Naj vam ob 
prazniku sv. Cecilije vsi izrečemo zahvalo. Posebna zahvala našim pevskim zborom ter 
njihovim vodjem, ki vložijo veliko truda in dela v izvajanje lepega petja v naši župniji. 
Naj bo sv. Cecilija vaša priprošnjica pri Bogu. Ob godu svoje zavetnice ste pevci še po-
sebej lepo vabljeni k sv. maši.

28. NOVEMBER: NEDELJA KARITAS V CERKVI NA SLOVENSKEM
V nedeljo, 28. novembra 2021, na prvo adventno nedeljo, bo v Cerkvi na Sloven-

skem potekala nedelja Karitas. To je praznik tudi naše Župnijske karitas, ki deluje na 
župnijski ravni in njenih prostovoljcev in zato naj bo ta dan zanje posebej prazničen. 
Na nedeljo Karitas bomo v vseh župnijah zbirali namenske darove za pomoč druži-
nam in posameznikom v stiski.

30. november: sv. Andrej, apostol
Ta dan goduje sv. Andrej, apostol. Sveta maša njemu v čast bo ob 8.00 v Češnjevku.

DAL SI NAM TELO
Usmiljeni, milostljivi Bog!

Dal si nam usta, da oznanjamo tvojo hvalo.
Dal si nam noge, da razširjamo tvojo slavo.

Dal si nam kolena, da jih v spoštovanju pripognemo pred teboj.
Dal si nam roke, da jih v zahvalo in priprošnjo dvigamo k tebi 

in da z njimi delamo za blagoslov svojih bližnjih.
Dal si nam ušesa, da prisluhnemo tvojemu glasu.

Dal si nam srce, da gori v tvoji ljubezni 
in da vse naše bitje usmerja k služenju tebi.
Pomagaj nam, da z vsemi svojimi darovi 
z veseljem služimo tebi in svojim bližnjim.
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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, 6. november
Zg. Brnik, 1. skupina
SOBOTA, 13. november:
Zg. Brnik, 2. skupina
SOBOTA, 20. november:
Dvorje, 1. skupina
SOBOTA, 27. november:
Dvorje, 3. skupina
SOBOTA, 4. december:
Skupina Grad

BRALCI BERIL:
6. in 7. november:

SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik

13. in 14. november:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

20. in 21. november:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

27. in 28. november:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

4. in 5. december:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic


